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Garbė Dievui aukštybėse,
o žemėje ramybė jo mylimiems žmonėms!
(Lk 2, 14)
KRISTUS - NE MITAS
Jūs priskiriate Kristų mitams. Bet argi tai mitas? Ar mitas gali
prieštarauti,
priešintis,
priekaištauti,
gintis,
prisikelti,
įsakyti
ir
kentėti?
Mitas? Penkioliktais ciesoriaus Tiberijaus viešpatavimo metais,
Poncijui Pilotui valdant Judėją, Erodui esant Galilėjos tetrarchu, jo
broliui Pilypui - Iturėjos bei Trachonitidės krašto tetrarchu, Lisani
jui - Abilenės tetrarchu, prie vyriausiųjų kunigų Ano ir Kajafo,
pasigirdo Viešpaties žodis Zacharijo sūnui Jonui dykumoje (Lk 3,1-2).
Pasirodęs tiksliai apibrėžtu laikotarpiu, tas Žmogus nebepalieka
pasaulio nė valandėlei, ir pasaulis negali elgtis su Juo kaip panorėjęs.
<... > Nuo pat pradžios viskas pasakyta, viskas išreikšta Jo žodžiais,
kuriuos Jis norėjo, kad pasaulis suprastų; viskas pasakyta tais dar
bais, kurie atskleidžia troškimą, kad pasaulis visada juos minėtų.
Tai ne ta legenda, kurią poetai galėtų dailinti ir gražinti. Toji
istorija yra trumpa. Jos žodžiai lakoniški. Apokrifų stebuklais ji
gina save nuo pagražinimų. Ji egzistuoja, kaip neįkainojamos ver
tės perlas, kietas akmuo, į kurį atsitrenkia pasaulis. Kiekvienas jos
žodis, net kiekvienas žodžio skiemuo yra ištirtas ir išanalizuotas
specialistų.
Tiek daug pastangų deda pseudointelektualai, kad sumažintų ir
sumenkintų tą istoriją ir tuos faktus. Tačiau veltui! Tie žodžiai jau
19 šimtmečių demonstruoja pasauliui savo nuostabią galią. Jie neša
prisikėlimą kiekvienai sielai ir mirčiai pasmerktam žmogui atgimimą
meilėje.
Tos istorijos tekstas visada gyvas. Tai dokumentas, alsuojantis
gyvenimu, ir jokia pasaulio jėga nesukliudys Jo misijos prikelti ir
atnaujinti kiekvieną krikščionį.
(Iš kn.: Fransua Moriakas. Krikščionies laimė)

Mečislovas Malinskis
TIEMS, KURIE LAUKIA SAVO VIEŠPATIES
Adventas - tai laukimo metas. Nors žemę ir dangų dengia pilkuma,
styro nuogos medžių šakos, drėgmė ir šaltis tokie skvarbūs, bet ir tame
nykiame laikotarpyje krikščionis turi brangų lobį - šviesią viltį.
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Yra įvairių laukimų... Bet vienas svarbiausių ir brangiausių - tai Dievo
laukimas. Krikščionies gyvenimas yra paženklintas tuo laukimu. Nuolat
mus turėtų jaudinti gyvenimo klausimai:
Ko laukiu?
Ką norėčiau pasiekti?
Ar suradau vertybę, kurios niekada neatsižadėčiau, dėl kurios būčiau
pasirengęs viską atiduoti?
Į tuos klausimus galima atsakyti tik visu savo gyvenimu. Duodi žmo
nėms tai, kas pats esi. Niekada negalima pasislėpti už savo žodžių
uždangos.
Pagal savo asmenybės matą auklėjame vaikus, bendradarbius, žmo
nes, su kuriais susitinkame. Kaip tu auklėji savo šeimą ir savo draugą?
Ar taip, kad jis būtų žmogus, gebantis aukotis ir dirbti?
Kokia gyvenimo filosofija slypi už tavo žodžių? Gal filosofija žmogaus,
kuris stumia kitus iš savo kelio ir stengiasi visa laimėti sau? Kaip būtų
puiku, jeigu tu skleistum gerumo filosofiją!
Blaškomės tarsi mašalai tamsoje, besiveržiantys prie žibintų, ir skau
džiai atsitrenkiame... O Kristus nuo kryžiaus liūdnu žvilgsniu žvelgia į
nerimastingą žmogaus blaškymąsi.
Juo prabangiau sutvarkome savo butą, juo geriau valgome ir gražiau
rengiamės, juo aiškiau iškyla klausimas, kam gyvename. Tačiau mes ven
giame to klausimo, užsiėmę buitiniais rūpesčiais. Atidedame jį vėlesniam
laikui. Spręsime tada, kai būsime laisvesni ir ramesni. O gal šis klausimas
paliaus varginęs? Gal vien rūpės, kaip dar geriau gyventi, gražiau rengtis,
skaniau valgyti...
Vargas tiems, kurie turi sukaupę daug daiktų: jie prarado ramybę ir
dangaus paguodą! Kada gi pagaliau surasime ramybę? Sudaužytas auto
mobilis, pakelėje gulintis lavonas, iš nekrologo žvelgianti nuotrauka...
Ramybė gaubia visa tai. Deja, tik dabar!
Įsiklausyk, kaip teka laiko srovė! Kiek metų dar tau liko? Kiek mėne
sių? Kiek valandų? Ar jauti tą laiko tėkmę? Kaip gyveni? Kiek laiko skiri
svarbiems dalykams? Kiek išeikvoji pramogoms, pobūviams, tuščioms šne
koms, poilsiui, kuris neduoda gaivesio nei kūnui, nei sielai?
Įsiklausyk į laiko tėkmę. Gal jau artėja tas laikas, kai rūpinsies tik
savo yrančio organizmo lopymu, visas pasinersi į vaistus, gydymo meto
dus... Arba dar blogiau - vegetuosi, stumdamas bergždžias savo dienas.
Reikia dabar - šiandien - įsiklausyti, kaip bėga laiko tėkmė!
Jeigu nusilenksi ir pagarbinsi jį... Jeigu nusilenksi ir pagarbinsi velnią,
jis duos tau prabangesnį automobilį, geresnę vietą, didesnį atlyginimą,
kelialapį į užsienį. Jis išgarsins tavo vardą. Jeigu nusilenksi jam... O tada
jis sugriaus tavo asmenybę, nuslopins kilnumo polėkius... Tu būsi apsėstas
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vienos vienintelės minties: kaip įsigyti dar daugiau daiktų, kaip dar la
biau pagarsėti, aukščiau iškilti...
Kaip vėžio mikrobai sugraužia kūną, taip toji sutartis su velniu su
graužia sielą. Blogiausia, kai žmogus praranda pastabumo galią ir nema
to, kad jis yra parsidavęs demonui, tam sumaterialėjimo stabui.
Tie, kurie laukia savo Viešpaties... Jie rengiasi sutikimo šventei. Tvarko
butą, gamina Kūčių valgius, puošia eglutę, rašo laiškus, siunčia dovanė
les... Ir gieda Kalėdų giesmes.
Tu taip pat esi vienas iš tų, kurie laukia savo Viešpaties... Uždek
žvakutes ant eglutės, padėk dovanėles po ja, šventiškai apsivilk, sėsk prie
stalo su savo artimaisiais ir giedok Kalėdų giesmes,
...kad tavo dvasią nuskaidrintų dangaus šviesa...
...kad tavo ausys išgirstų dangaus balsą...
...kad tavo širdyje gimtų Kristus...
Tyliai ir pagarbiai atlik visas apeigas, kad tau atsiskleistų toji paslap
tis, kurią gaubia tie simboliai...
Mums per maža Kalėdų stalo, prakartėlės, giesmių. Mus nuolat vargi
na mintis, kad visa tai nėra tikra, kad tik simbolizuoja tikrovę, kuri reali
kaip prakartėlė ir nesuvokiama kaip prisiminimas.
Būtume daug neturtingesni, jeigu tikrovė mums būtų tik papuošta
eglutė, drabužiai, šventiniai valgiai.
Juo daugiau metų nusineša laikas, juo labiau mums reikia pasakojimo
apie Žmogaus Sūnų, kuris gimė tvartelyje, nes užeigoje neatsirado Jam vie
tos. Juo daugiau metų pralekia, juo labiau mumyse tirpsta angelai, žvaigždės
ir Kalėdų eglutės šviesa. Lieka tik Tas, kuris gimė tvartelyje ir kuriam nesi
sekė, nes išbandymo valandą Jį apleido draugai, o Pats mirė ant kryžiaus. Juo
daugiau metų prabėga, juo labiau mums reikia šito pasakojimo, kad turėtu
me viltį, kai mums nesiseka, kad atrastume savo gyvenimo prasmę.
Vėl praėjo metai. Nesakyk, kad jie tarsi praslinko pro šalį. Juose buvo
daug gero - meilės, bandymų nugalėti savo egoizmą. Tai buvo žingsnis
kelyje į Dievą.
Gal pasakysi, kad viso to gero nematyti? Bet prisimink: kiek kartų
sunkiai kėleisi anksti rytą, kiek skubėjai, bijodamas pavėluoti, kiek valan
dų sąžiningai dirbai, kiek pakėlei rūpesčių, kiek parodei meilės kitiems,
padėjai namuose.
Dievas be galo teisingas. Jis neužmiršta nė mažiausio gero darbo, nė
vieno gero žodžio, nė vieno tavo kilnaus troškimo.
Nepamatysi Betliejaus žvaigždės,
giesmės, jeigu nesistengsi ją girdėti.

jeigu

jos

neieškosi.

Neišgirsi

angelų
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Mums taip reikia paguodos, atplaukiančios iš dangaus... Mums taip
reikalingas dieviškasis balsas, primenantis mums silpnybes, mūsų piktu
mą ir mūsų kvailystes. Mums taip reikalinga Dangaus palaima, nes mes
tolydžio daromės liūdnesni ir nelaimingesni...
Nerasi išsivadavimo žvaigždės, jeigu jos neieškosi. Neišgirsi tiesos žo
džių, jeigu jų nesiilgėsi.
Kalėdų naktis yra kupina stebuklų. Tačiau ir kai toji naktis praeis ir
viskas sugrįš į normalias vėžes, nepamiršk, jog stebuklas yra galimas:
žmonės gali būti žmonėmis.
Tu taip pat gali būti žmogumi.
Kaipgi nenorėsi daugiau, jeigu kiti daugiau turi... Kaipgi nenorėsi ge
riau gyventi, jeigu kiti geriau gyvena... Taip daiktai užgožia mintis bei
jausmus ir tu nieko kito nebegali girdėti. Kiekvienas gali tave palenkti,
jeigu tik jis įbruks į rankas kokį daiktą, jeigu numes ant stalo pinigų. Tu
nebesi laisvas, nebesi žmogus, o tik godumo karštligės apsėstas rinkėjas.
Todėl Jėzus mus moko, kad privalome gyventi, o ne tik egzistuoti,
privalome veikti, o ne kaupti, privalome duoti, o ne imti. <...> Todėl Jam
nebuvo vietos užeigos namuose...
Jie atnešė Jam aukso, smilkalų ir miros.
Dievą galime pasveikinti tik meilės auksu, dvasios pakilimo bei garbinimo
smilkalais, liūdesio bei kančios mira. Tik taip galima sutikti ir pagarbinti
Dievą, tik taip galima atrasti ir pamatyti save mažą ir menką didingos tik
rovės akivaizdoje, tikrovės, kuri pasiekiama meile, dvasios pakilimu, kančia...
Viešpatie, suteik, kad mes niekada nebūtume patenkinti savimi, kad
nuolat ieškotume Tavęs! Tačiau prašome suteikti mums bent trupinėlį
džiaugsmo... To džiaugsmo, kurį patyrė varguolė, suradusi pamestą drach
mą, kurį patyrė paklydėlis sūnus, sugrįžęs pas tėvą...
(Iš kn.: Kasdienė duona parengė K. [Felicija Kasputytė])

ASMENYBĖS UGDYMAS
[Alė Počiulpaitė]
VAIKAS TARP MŪSŲ
„Leiskite mažutėliams ateiti pas mane ir netrukdykite,
nes tokių yra Dievo karalystė. Iš tiesų sakau jums: kas
nepriima Dievo karalystės kaip kūdikis, - neįeis į ją".
Ir jis laimino juos apkabindamas ir dėdamas ant jų
rankas (Mk 10, 14-16).
Vaikai - vienintelė privilegijuota klasė mūsų šalyje. Kristus iškelia
vaiką iki dangaus, negana to, per vaiką kiekvienam rodo kelią į dangų.
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Žemišką rojų siekia duoti savo vaikams ir Dievo nepripažįstanti valstybė,
suvokdama, kad vaikai - jos žemės ateitis.
Tad kas gi yra vaikas šiandieniame moderniame pasaulyje, Įsivaizduo
jančiame, kad gyvena mokslo ir išminties klestėjimo erą? Atidžiai pažiū
rėjus į šiuolaikinio žmogaus, šiuolaikinės šeimos santykį su vaiku, galima
įsitikinti, kad mažiausiai išminties pasaulis rodo augindamas ir auklėda
mas savo vaikus. Ypač mūsų dienomis vaikas nustojamas suvokti kaip
būsimas suaugęs žmogus, būsima asmenybė, tarsi nežinant, kad jis už
augs ir nebebus gyvas žaislelis. Vaikas - žaislelis, vaikas - šeimos alto
rėlis, ant kurio deginamos materialinės gėrybės, principai ir atsakomybė
už ateitį. Vienintelis, nes keliems „altorėliams“ nepakaktų nei moralinių,
nei materialinių aukų. Sukoncentruodami visa į savo vaiką, žmonės atsi
riboja nuo visko, kas neliečia trapios jų šeimos ramybės - nuo idealų,
visuomeninių reikalų, gilesnių kultūrinių ir dvasinių interesų. Pakinta
žmogiškųjų vertybių skalė, jos matu tampa vaiko užgaidos, nors tos už
gaidos būtų ir nusikaltimas.
Perdėtas rūpestis, akla meilė nėra vienintelis santykių su vaiku perlen
kimas. Yra kitas pavojingas kraštutinumas, dažnai atsiduriantis dialekti
nėje vienybėje su pirmuoju. Tai vaiko pedagoginis ir psichologinis aplei
dimas jo tariamo savarankiškumo, tariamos laisvės vardan. Vaikui - šei
mos altorėliui - reikia ne tik valgyti ir gerti, būti rengiamam, jam reikia
dėmesio, meilės, dvasinės šilumos. Meilės jam ne kaip mielam žaisleliui,
o kaip asmenybei. O tai jau iš tėvų reikalauja tikros aukos ir savęs atsi
žadėjimo.
Požiūris į vaiką kaip šeimos stabą kelia pavojų, kad ateities visuomenė
gali tapti egoistų visuomene, bet ne mažesnis pavojus kyla ir dėl vaiko
pedagoginio bei psichologinio apleistumo. Iš apleistumo išauga susveti
mėjimas, jausmų menkumas, anarchistinis maištas, kuris dažniausiai iš
silieja įvairiausiais nusikaltimais, girtavimu, moraliniu nuosmukiu. Psi
chologiškai ir pedagogiškai apleisti vaikai auga tose šeimose, kur tėvai
pernelyg susirūpinę savo visuomenine karjera, kur nebėra vidinio poreikio
būti su vaiku.
Šiuolaikinės mūsų sąlygos atima galimybę motinai nedirbti (nors ka
žin ar daugelis šiais visuomeniškos moters kulto klestėjimo laikais atsi
sakytų darbo ir atsidėtų vien šeimai), o kartu galimybę kuo daugiau ben
drauti su vaiku, kraujo ryšį įprasminti dvasiniais ryšiais. Po sunkios dar
bo dienos ir įvairių stresų, po eilių parduotuvėse moteris nebepajėgia
deramai bendrauti su vaiku: natūralu, kad vaikas tampa sunkia našta.
Taip vaikystėje išgyvenamas susvetimėjimo šešėlis ilgainiui virsta pabaisa
ne tik atskiram žmogui, šeimai, bet ir visai visuomenei.
Neatsitiktinai šie metai SNO paskelbti Vaiko metais. Tiesa, juos skel
biant, turėta galvoje labiau socialinės vaikų problemos - dar milijonai
vaikų šiandien miršta iš bado (tai tokie pat mieli vaikučiai, kaip ir tie,
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išpuošti ir pervalgydinti, mūsų šeimų altorėliuose), dar milijonai vaikų
negali mokytis ir kone nuo kūdikystės sunkiai dirba dėl duonos kąsnio...
Tų vaikų teises reikia ginti.
Ne mažesnio gynimo reikalingi ir mūsų vaikai - sotūs, išprausti, šiltai
aprengti, gal tik gulbės pieno stokojantys, - jiems gresia dvasinė mirtis,
nes jų sielos alksta tarp prabangių žaislų, prie skanėstais apkrauto stalo.
Dar didesnio gynimo reikalingi tūkstančiai negimusių vaikų, kuriems pa
čios motinos neleidžia išvysti saulės, pajusti gyvenimo džiaugsmo.
Tačiau šiandien kalbame apie tuos, kurie laukiami ar nelaukiami atėjo
į pasaulį. Jie gyvena, bet kenčia nuo neprotingos meilės pertekliaus (o gal
tėvų egoizmo?), susvetimėjimo šeimoje, nuo tikrosios meilės ir idealų
stokos. Kalbame apie tūkstančius našlaičių, nors turinčių abu tėvus gyvus
ir sveikus, bet savo aistras, savo malonumus keliančius aukščiau už pa
reigą žmonėms... Kalbame apie tūkstančius vaikų, kuriems atimta ir nuo
lat atiminėjama teisė pažinti Dievą, išgyventi tuos nepakartojamus vaikiš
ko pamaldumo jausmus, kurie dažnai tampa pamatu tobulesniam dvasios
gyvenimui, asmenybės kūrimui.
Nuo kūdikystės vaikas atsiduria visuomenėje - lopšelyje, darželyje,
mokykloje - kolektyve, kuris nėra ir objektyviai nepajėgus būti jautrus
subtiliam ir turtingam vaiko vidaus gyvenimui, reikalingam nuolatinio
dėmesio ir vadovavimo, nuolatinio jautrumo, kurį jis gali gauti tik šeimoje
ir kuris tiesiog proporcingas tam, kokias dvasines vertybes puoselėja tė
vai, kokius tikslus turi gimdydami kūdikį - ar išauginti visavertę asme
nybę, ar tik patenkinti savo egoizmą.
Vaiko vidiniame pasaulyje visada atpažinsi šeimos dvasios pasaulį.
Vaikai šiandien iš tiesų privilegijuota klasė, bet tos privilegijos apsiriboja
daugiau materialinėmis gėrybėmis, išorinių teisių apsaugojimu. Tas privi
legijas teikti pajėgi kiekviena civilizuota visuomenė.
Apie kitokias privilegijas kalba Kristus, pabrėždamas suaugusiųjų at
sakomybę už vaiko dvasios pasaulį:
O kas papiktintų vieną iš šitų mažutėlių, kurie mane tiki, tam būtų
geriau, kad asilo sukamų girnų akmuo būtų užkabintas jam ant
kaklo ir jis būtų paskandintas jūros gelmėje (Mt 18, 6).
Arba:
Jam būtų geriau, jei ant kaklo būtų užmauta girnapusė ir jis būtų
įmestas jūron, negu papiktintų bent vieną iš šitų mažutėlių. Taigi
sergėkitės! (Lk 17, 2-3).
Šitos moralinės atsakomybės už vaiko dvasios vertybes nepanaikina
niekas - nei skurdas, nei prabanga, nei begalinis užimtumas, nei visuo
meninio gyvenimo patrauklumas. Ši atsakomybė krinta abiem tėvams,
bet ypač motinai. Lietuvė motina nuo amžių diegė ir ugdė tauriąsias
dvasines ir moralines tautos vertybes, - tas, kuriomis didžiuojamės ir
kurias šiandien darosi vis sunkiau įžiūrėti: meilę Dievui, Tėvynei, moralinį
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tyrumą ir dorą, širdies jautrumą. Nulenkime šiandien galvas prieš tų
paprastų, darbo nuvargintų moterų išmintį ir neišmatuojamą atsakomy
bės už vaikus jausmą - tai jos lopšyje išlingavo mūsų tautos inteligen
tijos žiedus, tautos dvasios galiūnus. Ar daug motinų šiandien rastų
jėgų pasakyti vaikui: Vaikeli, verčiau norėčiau tave matyti mirusį negu
nedorą...
Argi tad šiandien leisime žūti per amžius puoselėtoms vertybėms, ar
neįskiepysime jų į savo vaikų širdis, kad taptų gyvenimo principais?.. Kai
išpuošime Kalėdų eglutę ir išdėliosime po ja Senelio Šalčio dovanas, įsi
klausykime, ką kalba Kūdikėlis Jėzus mūsų vaikams ir mums, dovanoda
mas savo Gimimo šventės džiaugsmą, pasvarstykime tas privilegijas, ku
rios teikiamos vaikams, o svarbiausia - dvasinio tyrumo privilegiją, kurią
išsaugoti esame pašaukti.

K. [Felicija Kasputytė]
ŽMONIŠKUMO ASPEKTAI
Nūdiena retai tepradžiugina žmoniškumo ir gerumo dovanomis. Daž
niausiai mus stingdo susvetimėjimo šaltis, skandina egoizmo ir veidmai
nystės potvynis. Mūsų negandos ir skausmas daugiausia kyla todėl, kad
tarpusavio santykiuose nėra nuoširdumo, pasitikėjimo ir meilės, kad vidi
nis nuotolis, tarsi neperžengiama praraja, skiria vienus nuo kitų.
Tuos nuotolius, skiriančius širdį nuo širdies, galima įveikti vien meile
ir gerumu. Tai psichologinė ir pedagoginė tiesa, patvirtinta gyvenimo tik
rovės. Todėl norėtųsi, kad humanistiniai jausmai bei žmoniškumas nu
spalvintų mūsų kasdienybės turinį, įprasmintų visas pastangas ir darbus.
Nūdienis gyvenimas griauna dvasios pasaulį. Išorinis triukšmas skverbia
si į širdies tylą. Tempas ir skuba tarsi vampyras graužia sielą. Malonumų
ir pramogų ieškojimas suvaro žmones į pobūvius, pasilinksminimus, ki
taip tariant, į būrius arba į minią. O minioje nerasi nei ramybės, nei
susitelkimo, nei vidinės tylos: kur nėra vidinės tylos, ten nėra ir laimės.
Kolektyvas taip pat yra vidinės tylos griovėjas.
Žmonės neras laimės kolektyve, kiekvienas paskiras žmogus pavirs
menkyste, atbukėliu ir vidutinybe (Oldingtonas).
Ateikite į savo širdies tylą, - ragina Šileris. Toje širdies tyloje galima
surasti didžiąją galią, kuri iškelia į pačią aukščiausią žmoniškumo viršū
nę. Kai paskęstame širdies tyloje, tada nurimsta skausmas, pasitraukia
liūdesys, atsipalaiduoja nuo įtampos jausmai. Tyla - transcendentinis pra
das. Tik tyloje žmogus gali suprasti giliąją būties prasmę ir kilti žmoni
škumo laiptais. Kas paskęsta tyloje ir susimąsto, tas darosi geresnis, nes
susimąstymas žadina tuos jausmus bei emocijas, kurios išplaukia iš gėrio
koncepcijos. Kai žmogus neberanda laiko tylai bei susimąstymui, tada jis
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praranda žmoniškumo lobius. Jis netenka dvasinio maisto ir nyksta mo
raline prasme, kitaip sakant, eina prie nužmogėjimo.
Didieji ir tylieji žmonės! Šalis, kuri jų neturi arba turi vos keletą, eina
link pražūties. Taip, kaip miškas be šaknų. Čia visi medžiai teturi tik
lapus ir šakas, o šaknų neturi. Todėl jie greit nudžius. Vargas mums,
jei turime tik tai, ką galime parodyti ir kalbėti (Karleilis).
Jeigu nerandi laiko susimąstymui, tada tu murkdaisi paviršutinybėje ir
pamiršti savo esmę. Tikrąją laimę aukoji miražams, kurie ne tik nepaten
kina, bet net nuodija visą tavo gyvenimą.
Kai žmogus skęsta triukšme, jį ištinka gyvenimo tragedija (Greberis).
Tyla! Kas nutyla savo viduje, tas pasiekia didžiausią iškalbingumą. Po
gilios tylos kiekvienas žodis įgyja prasmingą skambesį. Nieko nėra bran
gesnio už nuoširdų žodį, kurį išgirsti skaudžią ir sunkią valandą. Tai
didžiausia dovana ir šviesiausias džiaugsmas. Nuoširdus žodis... Jis išky
la iš tauriausių sielos gelmių. Jis suramina, padrąsina, paguodžia. Jis taip
pat ir maitina, nes jo šviesa išsklaido susvetimėjimo šaltį.
Diplomatiškumas ir apsukrumas stumia žmones vienus nuo kitų. Ap
sukrumas - tai nuoširdumo priešingybė. Gudravimais bei veidmainyste
nepasieksi širdies ir niekam nesuteiksi džiaugsmo. Apgaulė, klasta, įvai
rios melagystės sužlugdo bet kokius žmoniškumo aspektus.
Šiame melo ir paradiškumo potvynyje žmogus ilgisi švelnumo, meilės,
nuoširdumo ir tiesos. Todėl kalbėdami su savo artimu, atsisakykime skam
bių ir diplomatiškų frazių. Nekalbėkime apie smulkius kasdienius rūpes
čius, nesibaigiančius buitinius reikalus. Eikime prie pačios esmės... Pa
žvelkime į savo bendradarbio skausmą, į jo širdgėlą, slaptą kančią. Jam
reikalingas mūsų žodis. Tą žodį nuspalvinkime tikru nuoširdumu. Tai bus
pati didžiausia dovana.
Liūdnasis Šekspyro Hamletas skundėsi, kad visur tik žodžiai, žodžiai,
žodžiai... tušti ir beprasmiški žodžiai. Mes galėtume pridurti, kad mūsų
žodžiai dažnai yra nuspalvinti pykčio, klastos, veidmainystės ir įvairių
melo niuansų.
Mes tiek daug kalbame. Dabar labai aktuali yra infliacijos problema.
Žinoma, tai ekonomikos sritis. Tačiau norėtųsi kalbėti apie žodžio inflia
ciją. Mes išleidžiame į apyvartą per daug žodžių. Todėl jų vertė visiškai
sumenko. Juo daugiau sakome žodžių, juo menkėja jų vertė. Norint suteik
ti žodžiui tikrąją prasmę, reikia pasverti jį savo širdimi. Niekada nemiršta
pasakytas žodis, - sako filosofas. Kokia didelė atsakomybė!
Jeigu nori būti laimingas penkias minutes - keršyk; jeigu nori būti
laimingas visą gyvenimą - atleisk (Lakorderas).
Atlaidumas yra pirmutinė gerumo bei humaniškumo sąlyga. Be visiško
atleidimo negali būti ir susitaikinimo. Atlaidumas yra daug galingesnis
už kerštą ir pyktį - atlaidumas nuginkluoja ir patį pikčiausią priešą. Ne
lengva ugdyti savo atlaidumo jausmus. Kad galėtum atleisti, reikia būti
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taikoje su pačiu savimi, reikia sukurti savyje ramybės ir taikos atmosferą,
kuri spinduliuoja meilę ir žmoniškumą. Dažniausiai viešpatauja žmogaus
nesantūrumas, netvarka, disharmonija. Tą pačią disharmoniją jis sklei
džia ir savo aplinkoje. Tada viešpatauja tik kerštas, pyktis, neapykanta.
Kad galėtum atleisti, reikia būti įsitikinusiam, jog visi žmonės yra to
paties Tėvo vaikai ir amžinoji Meilė visus jungia brolybės ryšiais. Teisin
gumas yra meilės matas, - sakydavo šv. Teresė Avilietė. Kas remiasi mei
lės principais, tas teisingai ir objektyviai vertina žmones bei jų poelgius.
Ir priešingai, kas neturi savyje meilės, tas negali teisingai galvoti ir spręs
ti. Žmonių tarpusavio santykių harmoniją sąlygoja teisingas požiūris į
savo artimą: jeigu mes teisingai vertiname kitą asmenį, mūsų santykiai
su juo būna draugiški.
Tiesos meilė yra kūrybingoji žmogaus tobulėjimo ląstelė. Be teisingu
mo negalima augti nė tobulėti. Neįžvelgdami savo trūkumų, neigdami
juos sau ir kitiems, tampame vis neteisingesni, pasipūtę ir kupini tuščia
garbiškumo. Manome, kad tik mes vieni esame puikūs, geri, išmintingi.
Taip tolstame nuo žmonių ir skleidžiame - to netgi nesuvokdami - susve
timėjimo negandą. Teisingumas padeda su meile žvelgti į kiekvieno vidinį
pasaulį ir su giliu nuolankumu pripažinti savo silpnybes bei klaidas. Tik
einant teisingumo ir nusižeminimo keliu galima sukurti malonią bendra
vimo atmosferą.
Atsižadėjimas ir auka yra sinonimai. Atsižadėjimas turi krikščionišką
aspektą ir pasiekia gilią žmoniškumo esmę. Atsižadėjimas yra neįkaino
jamai brangus. Teologai sako, kad jis vienas liks mums tada, kai keliau
sime į Amžinybę.
Mūsų kalbos apie laimingą ateitį tėra paprasčiausias tuščiažodžiavi
mas. Mūsų svajonės yra netikros. Jų niekada negalėsime realizuoti, nes
tos svajonės neturi aukos ir atsižadėjimo aspektų. Reikėtų atvirai prisipa
žinti, kad kiekvienas iš mūsų pirmiausia rūpinasi tik savimi. Jeigu žmo
gus gyvena ir dirba tik sau, jis negali sukurti laimės nei sau, nei kitiems.
Tik tada, kai išmoksime sąmoningai aukotis dėl kitų, kai netrokšime sau
nei garbės, nei titulų, nei lobių, - tada sukursime laimę sau ir kitiems. Tik
tada pasieksime žmogiškąją pilnatvę.
Žmogiškasis orumas reikalauja gerbti save ir kitus. Niekada nemokėsi
gerbti savęs, jeigu neišmoksi gerbti kitų. Pirmoji žmonių tarpusavio san
tykių sąlyga - pagarba artimui, kitaip sakant, savo bendradarbiui, kaimy
nui ir kiekvienam, su kuriuo susitinkame kasdienybėje. Kai išmoksime
gerbti ir vertinti kitus, tada tarpusavio santykiai taps draugiški. Išmoksi
gerbti žmogų tik tada, jeigu priimsi jį su visomis jo silpnybėmis bei ydo
mis, - tokį, koks jis iš tikrųjų yra. Juo labiau žmonės gerbia kitus žmones,
juo labiau jie įsijungia į visuotinę harmoniją.
Opera enim illorum seąuuntur i/los. - Jų darbai palydės juos į amži
nybę. Taip skelbia amžinoji Išmintis. Opera - tai darbai, kurie atlikti širdimi.
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Tai taurios ir geros mintys, tyras vidinis gyvenimas. Tai kilnūs siekiai bei
idealai. Ne visi darbai lydės į Amžinybę, nes ne visi darbai būna pažen
klinti gerumo. Greičiausiai nė vienas tų darbų, už kuriuos gavome premi
jas ar pagyrimo raštus, nepalydės į Amžinybę. Kaip būtų gera, kad kiek
vieną dieną įprasmintume bent vienu geru darbu ir taip sukurtume švie
sius Amžinybės palydovus!
Kiekvienas galvoja tik apie save. Tos egoizmo plokštumos susikerta
ir bendrauti nebeįmanoma (Oldingtonas. visi žmonės priešai).
Jeigu būsite nuoširdžiai geri, tada ir tie, su kuriais susitinkate,
taps nuoširdūs ir geri (M. Meterlinkas. Gerųjų lobiai).
Artimo meilė! Ji retai pradžiugina mus savo apraiškomis. Rašydama
apie artimo meilės aspektus bei poveikį, norėčiau nuvalyti nuo jos laiko
ir kasdienybės apnašas. Norėčiau, kad meilės sąvoka įgytų tą patį skam
besį, kuris nuaidėjo tais laikais, kai buvo ištarti nuostabūs meilės žodžiai:
Mylėkite vienas kitą: kaip aš jus mylėjau, kad ir jūs taip mylėtumėte
vienas kitą!
Tie žodžiai - tai visas artimo meilės kodeksas, kuris žmonių tarpusa
vio santykius paženklina visais žmoniškumo aspektais. Meilė praturtina
aplinkos gyvenimą, daro jį gražų, turiningą, prasmingą. Ji išugdo jautru
mą, švelnumą, rūpinimąsi kitu žmogumi, jo supratimą ir nuoširdų gailes
tingumo jausmą. Tokia meilė nutiesia tiltus iš širdies į širdį.
Vadovaudamiesi tuo didžiuoju meilės kodeksu, pasakysime artimui ge
rą žodį, padėsime jam pasvajoti, sugrąžinsime prarastą viltį, ištiesime jam
ranką, kai jis suklumpa, pabūsime jam atrama, kai jis svyruoja. Mūsų
širdis bus tarsi priebėga, kurioje artimas galės pailsėti ir atsigauti. Vado
vaudamiesi tokia meile, atidžiai pažvelgsime į savo artimą ir domėsimės
ne tuo išoriniu žmogumi, kuris kaip robotas atlieka savo pareigas bei
užduotis, bet žmogaus širdimi, jo skausmu, vienatve ir bejėgiškumu nū
dienio chaoso akivaizdoje.

ŠVENTŲJŲ DVASIOS PASAULIS
KŪDIKĖLIO JĖZAUS TERESĖ
Bus daug nuo Viešpaties nutolusių vaikų
ir daugelis Betliejaus mažą Kūdikį užmirš,
daug netikės ir daug tikės, bijodami pasisakyt tikiu,
ir, kaip uoloj pasėtas kviečio grūdas, jie suvys.
Ir tarė ji: Leisk, Viešpatie, aš siųsiu Rožių lietų,
kad atsigautų vargstanti žmogaus širdis,
kad ji, kuo amžiais netikėjo, įtikėtų,
kad atsivertų jai stebuklo paslaptis.
(B. Brazdžionis. Rožių lietaus Šventoji)
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Myliu už tuos, kurie kovoja, - šie Šventosios žodžiai tarsi parodo visą
jos gyvenimo, jos sielos istorijos esmę, kurią paprastai ir jautriai aprašė
savo trumpo gyvenimo pabaigoje. Jos gyvenimas - tai gyvenimas iš meilės
Dievui ir žmonėms. Ypač tiems, kurių pašaukimas - mylėti, kovoti ir
kentėti. Atėjau čia išganyti savo sielos ir ypač melstis už kunigus, - taip
ji nusakė savo stojimo į karmeličių vienuolyną tikslą. Tačiau Kūdikėlio
Jėzaus Teresės misija platesnė: ji nutiesė kelią į Dievą šių dienų žmogui,
kelią, kuris grįstas meile, ištikimybe savo pareigoms ir pasitikėjimu Dievu
ir kurį ji vadino mažuoju dvasinės kūdikystės keleliu.
Teresė Marten (T. Martin) gimė 1873 m. sausio 2 d. Prancūzijoje, Alen
sono miestelyje, Liudviko Marteno ir Zelijos Geren (5. Guerin) šeimoje. Ji
buvo jauniausia iš penkių seserų, kurių trys, kaip ir ji, tapo karmelitėmis
(ketvirtoji, taip pat vienuolė, priklausė kitai vienuolijai).
Šeimos aplinka buvo kupina tos meilės, kurią sukuria gyvenimo būdu
tapę tikėjimo principai. Teresėlė buvo be galo mylima ir pati labai mylėjo
savo šeimą. Būdama 4-erių metų, neteko motinos, ir tos netekties skaus
mas žymi visą jos vaikystę. Ją auklėjo seserų rūpestingumas ir nepapra
stas tėvo švelnumas. Karšta, impulsyvi jos prigimtis lyg kamertonas rea
guodavo į kiekvieną įvykį.
Vienas iš charakteringiausių ir turbūt stipriausių Teresytės prigimties
bruožų - tai išimtinis troškimas mylėti, rašoma [kun. Juozo Grigaičio mic] monografijoje apie K. J. Teresę „Šventoji
Kūdikėlio Jėzaus Teresė - mūsų laikų dvasinio atgimimo pradininkė“. Visi
jos principai paremti meile, tačiau jau sudvasinta, nuo kurios jau nuva
lytas prigimtinis jausmingumas. 9-erių metų mergaitė, pajutusi pašauki
mą į vienuolinį gyvenimą ir jau turėdama gyvą dviejų vyresniųjų seserų
pavyzdį, veržte veržėsi į Karmelį, nugalėjo didžiausias kliūtis, išdrįso pra
bilti apie savo troškimą net popiežiaus akivaizdoje. Taip būdama 15-os ji
tapo vienuole, o po 9-erių metų, 1897 m., ilgai ir sunkiai sirgusi, mirė.
1923 m. Kūdikėlio Jėzaus Teresė buvo paskelbta palaimintąja, o 1925 m.
kanonizuota.
Čia reiktų prisiminti Teresės tėvą - jos numylėtą karalių, kuris pirma
sis suprato ir parėmė savo karalaitės troškimus ir kiek galėdamas juos
gynė, nors jam tai reiškė išsiskyrimą su mylimiausiu kūdikiu. Šis nepa
prastas žmogus išauklėjo ir atidavė Dievui visas 5-ias savo dukteris kaip nelengva šitai suprasti šiandien...
Žmogus trokšta teisingumo pasauliui ir sau, tačiau savo neištikimybe
jį griauna; trokšta meilės, o pats nepajėgia mylėti atsižadėdamas savęs;
trokšta garbės, tačiau ją supranta tik kaip sostą šioje žemėje. K. J. Teresės
troškimai kitokie, - gali net pasirodyti, kad jie prieštarauja žmogaus pri
gimčiai. Teisingumą ji paliko vykdyti Dievui, visiškai pavesdama Jam savo
valią. Savo meilę atidavė Dievui, troško gyventi ir kentėti visų užmiršta
ir paniekinta, intuityviai suvokdama, kaip nusižemino Kristus ateidamas
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į žemę gyventi, kentėti ir gelbėti. Pamaldumas į Kristaus kūdikystę išugdė
jos sieloje paprastumą bendraujant su Dievu, o Kristaus kančia ir tylus
Švč. Mergelės Marijos skausmas - kančios ir aukojimosi troškimą, išau
gusį iki herojiškos meilės didybės. Taip ji naujai atskleidė žmogaus pri
gimtį, jo pašaukimą mažų aukų žiedais pagrįsti savo bendravimą su Die
vu ir žmonėmis.
K. J. Teresė gyveno taip paprastai, taip kukliai, jog reta kuri vienuolė
teįžiūrėjo jos šventumą, juo labiau tą visokeriopą kankinystę, kurią, pri
dengusi malonia šypsena, lyg kokį kryžių nešė per visą trumpą savo
gyvenimą. Iš tikrųjų K. J. Teresės gyvenime nerasime išorinio šventumo
žymių - ekstazių, stebuklų, kitų nepaprastų mistinių reiškinių. Patys ne
paprasčiausi įvykiai jos gyvenime - tai stebuklingas išgijimas ir Mergelės
Marijos vizija 1883 m. gegužės 13 d., dvasios tvirtumo malonė, kuri ją
išgydė nuo verksmingo jautrumo; būsimos tėvo ligos vizija, dar vienas
kitas nežymus atsitikimas, kurį sunku paaiškinti natūraliomis priežasti
mis. Bet visa tai - iki jos įstojimo į vienuolyną. Toliau jos dvasios tobu
lumą pridengė paprastumas ir nusižeminimas.
K. J. Teresės askezė irgi be galo paprasta, grynai vidinė:
Marinimusi troškau palaužti savo valią, sulaikyti atsikertančius žo
džius, rūpintis kitais, slaugyti ir daryti tūkstančius panašių darbų, rašo ji „Sielos istorijoje“. Tai patvirtina ir monografijos autorius:
Šventoji, kuri XX a. labai gerbiama, kuria labiausiai domimasi,
kurios užtarimo daugiausiai šaukiamasi, tai ne subrendusi vienuo
lė, kaip būtų galima tikėtis, pasiaukojusi meilės ir apaštalavimo
darbams, bet jauna vienuolė, įstojusi į Karmelį 15-os metų, mirusi
24-erių, kuri tik meldėsi, buvo klusni ir kentėjo. Ji neslaugė nei
raupsuotųjų, nei ligonių, netarnavo nei vargšams, nei seneliams.
Neišgelbėjo Prancūzijos, kaip Žana Arkietė. Neatliko nė vieno didin
go darbo. Nepaisant to, šiandien ji daro nepaprastą moralinę įtaką.
Išorės kovų ji nekovojo: K. J. Teresė apaštalavo malda ir kančia, gelbė
dama sielas Dievui, rodydama žmonėms dvasinės kūdikystės kelią. Šiame
darbe, kur reikėjo nepaprasto dvasios tvirtumo ir drąsos, ji rėmėsi pačiu
Kristumi - ne tik skaitė, bet atsidėjusi studijavo Evangeliją. Mėgo ir Senąjį
Testamentą. „Sielos istorijoje“ ji dažnai cituoja psalmes ir Giesmių giesmę:
Nuolatiniai jos įkvėpėjai buvo ir „Kristaus sekimas“, šv. Kryžiaus Jono veika
lai. Meilė ir pasitikėjimas Dievu buvo tikrieji Šventosios gyvenimo kelrodžiai.
Jos malda paprasta, plaukianti tiesiog iš meilės kupinos širdies, ryžto
padaryti viską, ko reikalauja Dievas. Ji meldėsi ne tik žodžiais, ne tik savo
karštos širdies polėkiais, bet viskuo, ką darė: visa jos egzistencija buvo
tarsi ištisinė malda, vienas meilės atodūsis. K. J. Teresę lydėjo dvasios
ramybė ir vidinė pusiausvyra, jungdama jos sieloje kūdikišką paprastumą
ir
tobulą
subrendusiųjų
protingumą,
nuolankiausią
nusižeminimą
ir
tauriausią didybę, tikriausią džiaugsmą labai skaudžiuose išbandymuose.
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Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresė troško ir prašė kančios, kaip meilės įrody
mo, kaip priemonės sieloms atpirkti. Tai, be abejo, sunkiai suprantama
šiuolaikiniam žmogui, kuris, prigimties vejamas, bėga net nuo kančios
šešėlio, - nuo menkiausio galvos skausmo ginasi tabletėmis, nuo dvasi
nės kančios - kompromisais, gudriomis sutartimis su savo vidaus bal
su. Bet visi žinome, kaip maža ramybės visa tai duoda sielai. Prilygti
K. J. Teresei kančia nelengva, dažnai net neįmanoma, pagaliau retai kam
ir duodami tokie išbandymai, - tai išskirtinė Dievo malonė. Tačiau jos
gyvenimas, ištikimybė pareigai, atsisakant savęs, moko mus kantriai pa
kelti gyvenimo nepriteklius, artimųjų irzlumą, vaidingumą, darbo rutiną,
savo netobulumą. Tose gyvenimo smulkmenose ir slypi tobulas šventu
mas, mūsų moralinė didybė.
Gali pasirodyti, kad šventa siela praranda įgimtą jautrumą, bet yra
atvirkščiai - žmogus tobulėdamas darosi jautresnis. Vienas Dievas težino,
kiek fizinės kančios pakėlė Teresė, savo trapiu kūnu kęsdama šaltį (žiemą
celės būdavo nekūrenamos), lėtą, alinančią ligą; kiek ji kentėjo, kovodama su
natūraliu prisirišimu prie savo tikrųjų seserų vienuolių, kiek skausmo jai
teikė ilga tėvo liga... Apie tas kančias ji prabilo tik prieš mirtį, kad nebūtų
vertinama kaip malonės išlepintas kūdikis:
Matai stiklinėlę, sakytum, kad joje švelniausias likeris; iš tikrųjų
nežinau, ar bėra kas kartesnio. Tatai mano gyvenimo paveikslas:
kitų akimis žiūrint, rožėmis barstytais takais vaikščioju, gardžiau
sius gėrimus geriu, tačiau visa tai - kartybė! Sakau - kartybė, nors
man gyvenimas nebuvo kartus, nes kiekvieną kartybę mokėdavau
padaryti saldžią ir džiuginančią.
Šalia tų kančių ją lydėdavo dvasios sausra, kuri paprastai tiek abejo
nių ir netikrumo pasėja eilinio žmogaus širdyje. Štai kas sakoma minėtoje
monografijoje:
Ši jos meilė dažnai komunijai tuo ryškesnė, kai turime prieš akis,
kad K. J. Teresę dėkojimo metu kamuodavo sausra. Čia ji yra pavyz
dys daugeliui mažų sielų, kurios priima komuniją iš pareigos, iš
klusnumo, iš tikėjimo, o beveik niekuomet nejaučia iš to dvasinių
paguodų. K. J. Teresė troško Eucharistijos kaip maisto, kuris stipri
na dvasią, kaip dvasinio peno, kuris yra reikalingas kasdienėms
pareigoms vertai atlikti. Ne sentimentalus pamaldumas, bet grynas
tikėjimas nenugalimai nešė ją prie Jėzaus aukos.
K. J. Teresė mirė kaip meilės auka, pakėlusi visas žmogui įmanomas
kančias, ir pakėlusi su švelnia šypsena. Tik prieš gyvenimo pabaigą ji ėmė
kalbėti apie savo misiją:
Niekuomet nedaviau gerajam Dievui nieko kita kaip meilę. <...>
Jis atiduos man meilę už meilę. Po savo mirties liesiu žemei Rožių
lietų! <...> Jaučiu, kad netrukus prasidės mano misija, būtent -
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mokysiu kitus mylėti Dievą taip, kaip aš myliu <...> ir sieloms
rodysiu mažąjį kelelį, kuriuo esu ėjusi. Būdama danguje, darysiu
gera žemėje, <...> rodysiu dvasios kūdikystės kelią arba pasiklio
vimo ir visiško atsidavimo kelią. Noriu parodyti sieloms tas menkas
priemones, kuriomis taip puikiai naudojausi. Kalbėsiu joms, kad
čia, žemėje, tereikia vieno: mesti Jėzui po kojų kasdienių mažų aukų
gėles ir laimėti Jo Širdį ištikima meile! Taip aš laimėjau Jį ir viliuos
būsianti maloningai priimta.
Iš tikrųjų šiandien ji stovi prieš pasaulį, tiesdama kiekvienam savo
atrastąjį ir išbandytąjį kelelį, žadindama tiesos ir doros meilę, nūdienio
gyvenimo triukšme kalbėdama apie tylaus vidinio gyvenimo vertę ir grožį.
Monografijos autorius rašo:
Šventoji K. J. Teresė Dievo Apvaizdos yra duota kaip tokio krikščio
niško gyvenimo švyturys mūsų laikams - tam nuostabiam išradimų
ir technikos laimėjimų amžiui - priminti, kad žmogaus grynai dva
sinė bei vidinė didybė yra nenusakomai aukštesnė už materialinę
bei juslinę jo veikalų didybę.
K. J. Teresės visos kovos ir laimėjimai - grynai dvasiniai: materiali
nėms vertybėms jos sieloje niekada nebuvo vietos. Netgi išoriniame jos
gyvenime, ne tik vienuolyne, bet ir pasaulyje, nebuvo materialinių rūpes
čių: ji gyveno vien dvasios reikalais, paprasčiausią savęs nugalėjimo aktą
vertindama labiau už kokį efektingą žygį. Kaip K. J. Teresė vertino meilę
Dievui, matyti iš jos žodžių:
Atsimenu, kad mažiausias grynosios meilės aktas yra jai [Bažnyčiai]
brangesnis ir naudingesnis už visus kitus kartu surinktus darbus.
<... > Jei esi tokia nerangi, kad sunku pakelti siūlą ir vis dėlto dėl
Jėzaus meilės jį pakelsi, daugiau nusipelnysi, negu padariusi ką
įžymaus, pagauta uolumo...
K. J. Teresės gyvenimas, tarsi kokia tobulumo viršūnė, šiandien teikia
vilties mums, pavargusiems nuo skubėjimo ir gyvenimo įtampos, apsup
tiems materializmo - ir dvasinio, ir buitinio - mums, kurie taip sunkiai
kylame į viršukalnes. Italų rašytojas ir publicistas, garsusis konvertitas
Džiovanis Papinis (Giovanni Papini) savo „Kristaus istoriją“ baigia šiuo
laikinio žmogaus tragizmo ir ilgesio kupina malda: maldauja Kristų dar
kartą ateiti į pasaulį,- nes žemė ir žmogus nebepakelia neteisybių ir nutrė
mimo naštos. K. J. Teresė mato Kristų kiekvienoje sieloje, kiekvienoje šir
dyje, kur Jis gyvena kaip Mylimasis ir kaip Tremtinys, kaip brangiausias
Mokytojas ir kampininkas įnamys. Tereikia žengti tik vieną nedidelį žing
snelį iš savo egoizmo rato į mažąjį kūdikystės kelelį, ir išvysime Kristų,
ateinantį dėl mūsų ir mums. Tas vienas žingsnelis yra Meilė.
„Sielos istorija" - tarsi vienu atsikvėpimu parašytas meilės himnas
Dievui, trokštant savo pačios kančia ir nusižeminimu laimėti Jam kuo
daugiau sielų, nupinti vainiką iš mažųjų aukos žiedų. Šioje autobiografinėje
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knygoje (beje, parašytoje ne savo pačios pageidavimu, o paklusus vyresnio
sios įsakymui), rodančioje neeilinį talentą, Šventoji atskleidžia savo vidaus
kovas ir laimėjimus, savo santykį su Dievu ir pasauliu. Tikintį žmogų ji žavi
ir patraukia mažojo kelelio viltimi, netikintį ir abejojantį - poetiška kalba,
grakščiu stiliumi, tikro jausmo grynumu, dvasingumo apoteoze. Nepaprastą
sielos istorijos poveikį pasauliui rodo milijoniniai šios knygos tiražai, verti
mai į daugelį kalbų (į lietuvių kalbą šią knygą išvertė J. Talmantas 1931 m.).
Mažasis dvasinės kūdikystės kelelis duodamas kiekvienam - ir darbi
ninkui, ir menininkui, ir valstybės vyrui, nes kiekvienas apsčiai turime ką
paaukoti, kad kitiems, o kartu ir mums būtų lengviau ir šviesiau gyventi.
(Parengė R. P. [Alė Počiulpaitė] pagal kun. )uozo Grigaičio MIC monografiją
Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresė - mūsų laikų dvasinio atgimimo pradininkė ir
Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės sielos istorija, jos pačios parašyta, Kaunas, 1931).

ISTORIJOS PUSLAPIAI
Saulius Giraitis [Alė Počiulpaitė]
PRISIMENANT JUODĄJĄ GADYNĘ
Ne taip skamba akmenėliai
Patkavom daužyti,
Kaip vaitoja mūsų broliai,
Šiaurėn nuvaryti.
Ne taip skamba platus plentas
Gniaužtas diližonais,
Kaip vaitoja mūsų žemė
Po svetimais ponais.
Ne taip puola drėgnas rūkas
Kaip dienelė švinta,
Kaip gausingai mūsų broliui
Ašarėlės krinta.
(A. Baranauskas. Kelionė Peterburkan)
Tauta, pavergusi kitą tautą, pirmiausia atima jos valstybinį savaran
kiškumą, suparalyžiuoja politinį gyvenimą, pajungia savo interesams eko
nomiką. Bet tai išoriniai okupacijos bruožai - jie nereiškia nei tikro lai
mėjimo, nei pralaimėjimo. Paskui išorinę okupaciją visada eina pastangos
pavergti tautos vidinį pasaulį. Jeigu tauta išorinės okupacijos sąlygomis
pajėgia išlaikyti tikėjimą, savo tautinę mokyklą ir kalbą, ji nepražus.
Šiandien, prisimindami juodąją tautos gadynę - spaudos draudimo
laikus (šiemet sukako 75-eri metai nuo jos atgavimo), ne tik SU skausmu, bet ir SU
nuostaba bei pasididžiavimu žvelgiame į tą 40-ies metų laikotarpį, kuris
galėjo galutinai surusinti Lietuvą, bet iš tikrųjų tapo tautinio atgimimo
laikotarpiu.
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1863 m., pralaimėjus sukilimui, Vilniaus generalgubernatorius Michai
las Muravjovas, kitaip dar žinomas Koriko vardu, uždraudė lietuvišką
spaudą lotyniškomis raidėmis. Tą draudimą žodžiu patvirtino caras. Buvo
uždarytos ir parapinės lietuviškos mokyklos, įsteigtos vysk. Motiejaus Va
lančiaus (tada Lietuvoje jų buvo apie 150). Taip buvo padaryta viskas, kad,
Antano Baranausko žodžiais tariant, Lietuva taptų ir tamsi, ir juoda.
Rusijos švietimo ministro protokole 1870 02 02 rašoma:
Žinoma, visų svetimtaučių, gyvenančių mūsų tėvynės ribose, švie
timo tikslas neginčijamai turi būti jų surusinimas ir suliejimas su
rusų tauta.
Verta prisiminti ir Rusijos pradinės mokyklos nuostatus, kurie buvo su
daryti caro Nikolajaus I laikais, bet ypač uoliai vykdyti amžiaus pabaigoje:
1) pradinis švietimas visoje imperijoje, nepaisant tikybos ir kalbos
skirtumų, turi būti grynai nacionalinis (rusiškas);
2) turi būti panaikinti nereikalingi mokomieji dalykai;
3) reikia pašalinti iš mokslų žalingas ir jiems svetimas idėjas ir steng
tis auklėti stačiatikių Bažnyčiai ištikimus sūnus ir lojalius piliečius.
Mokyklose uždrausta dėstyti lietuviškai net tikybą. Lietuva atsidūrė
daug sunkesnėje padėtyje negu kitos Rusijos imperijos tautos: armėnai,
latviai, estai turėjo teisę mokytis net gimtosios kalbos, nekalbant jau apie
tikybos dėstymą sava kalba.
Kartu su priespauda prasidėjo kova. Visa to meto Lietuvos istorija
nužymėta tos kovos faktais. Kova vyko dviem frontais - slaptu ir lega
liu. Jai pritarė ir ją palaikė vysk. Motiejus Valančius. Kunigai kovojo dėl
teisės tikybą dėstyti lietuviškai, draudė mokiniams lankyti cerkvę, kai
miečiai mokinių tėvai reikalaudavo pakabinti klasėse katalikišką kryžių
ir dažnai patys savavališkai jį pakabindavo (labai dažnai dėl to prasidėdavo
mokytojo susirašinėjimas su aukštesnėmis instancijomis, skundai, protestai, bet kryžius
paprastai likdavo savo vietoje). Vyko kova ir dėl teisės maldą už carą kalbėti
lietuviškai.
Mokyklose nuolat trūko mokinių, nes tėvai vaikus leisdavo į slaptas
lietuviškas mokyklas. Už slaptų mokyklų laikymą grėsė griežtos bausmės,
jas persekiojo ne tik žandarai, bet ir rusai mokytojai. Be to, rusai moky
tojai buvo įpareigoti sekti ir kontroliuoti kunigus, per tikybos pamokas
būti klasėje ir klausytis, kas kalbama.
Jdomu, kad caro valdžios potvarkiuose dėl mokyklų ypatingas dėmesys
skiriamas mergaičių Švietimui (jų skaičius tuometinėse mokyklose buvo labai mažas),
siekiant susilpninti jų tautinį atsparumą. Lietuvė motina iš tiesų saugojo
neužgesusį lietuviškumo židinį, tikėjimo šviesą ir meilę savam kraštui.
Šiandieną taip mažai kalbama apie slaptąsias mokyklas - tuos lietuvių
vargo universitetus, už kuriuos dažnai buvo mokama laisvės kaina; mažai
prisimenama ir lietuvės motinos mokykla, kurios principai, amžini ir šventi,
yra tikra nacionalinė brangenybė.
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Kažin ar kas pajėgs įvertinti kitą to meto brangenybę - knygnešystę,
reiškinį, neturintį lygių pasaulio kultūros istorijoje. Uždraudus spaudą
lietuviškomis raidėmis, prasidėjo karas: į karą stojo generolai (vysk. m. va
lančius. kai kurie jo artimiausi padėjėjai), karininkai (kunigai, <...> pasauliniai in
teligentai); stojo paprasti eiliniai kareiviai - žmonės prasčiokai, maldin
gos moterys ir t. t. Ir vieni, ir kiti kovoje parodo savo griežtą pasiryži
mą, nenuolankumą. <...> Lyg būtų tai atgiję ir į Lietuvą persikėlę
katakombų gadynės krikščionys (P Ruseckas. Spaudos draudimo gadynė. Kn.:
Knygnešys. T. 1, p. 14).
Iš tiesų buvo pajustas pavojus likti be lietuviškų maldaknygių. Tuo
pirmiausia susirūpino vysk. M. Valančius, Prūsuose išspausdinęs pirmąją
jų laidą ir per patikimus žmones atgabenęs per sieną į Lietuvą. Tai buvo
knygnešystės pradžia. Tuoj Prūsų Lietuvoje įsikuria lietuviškos spaustu
vės: O. Mauderodės - Tilžėje, M. Jankaus - Bitėnuose ir kt., o per sieną
nusitęsia spaudos tranzitas. Atsiranda pirmieji lietuviški laikraščiai („Auš
ra", „Varpas“, „Tėvynės sargas“, „Apžvalga“ ir kt.). Tų laikraščių redaktoriai gyveno
Lietuvoje, surinkta medžiaga keliavo per sieną į spaustuvę, kartais net
paštu.
Be šviesuomenės pasiaukojimo, kaimiečių sąmoningumo ir atkaklumo
šiandien gal nebūtume turėję savo spausdinto žodžio. Tai jis gaivino ir
ugdė tautinius jausmus. Juk Lietuvai grėsė ne tik surusėjimas: stipri buvo
ir lenkų kultūros, kalbos įtaka, ypač miestuose, - juo stipresnė, kad lenkai
kentė tą pačią rusų priespaudą. Knygnešystė, tautinio atgimimo sąjūdis
neutralizavo ir šį pavojų. Sunku įvertinti nuostolį, kurį mūsų kultūrai
padarė 40 spaudos draudimo metų, tačiau tie metai buvo ir pasipriešini
mo mokykla. Tiesa, buvo mėginimų ir oficialiu būdu leisti knygas - mė
gino vysk. Motiejus Valančius, inžinierius Petras Vileišis. Bet iš tų mėgi
nimų nieko nelaimėta: net su valdžios leidimu išspausdintos knygos buvo
arba sunaikintos, arba uždraustos platinti.
Pati spaudos atgavimo istorija susijusi su Povilo Višinskio vardu. 1900 m.,
dar būdamas studentas, R Višinskis gavo Mintaujos policijos leidimą iš
spausdinti lietuviškas afišas, skelbiančias, kad Mintaujoje būsiąs lietuviš
kas vaidinimas. Afišos buvo platinamos Kauno gubernijoje ir policijos
konfiskuotos, o R Višinskiui iškelta byla už lietuviškų spaudinių platini
mą. Gavęs bausmę, R Višinskis su savo byla ėjo iš vienos instancijos į
kitą, kol pagaliau pasiekė Senatą. Čia ir iškilo rusiškosios įstatymų leidy
bos absurdas: įstatymo nebuvo, o žmonės, kaip įstatymo laužytojai, buvo
persekiojami, kalinami, tremiami... Paaiškėjo, jog lietuvių spauda teisėtai
niekada nebuvusi uždrausta, taigi lietuviai galį vartoti kokias nori raides
(Senato sprendimas buvo paskelbtas 1904 04 24).
Kiek buvo knygnešių, šiandien nežinome ir niekada nesužinosime: vie
ni mirė, nesulaukę laisvos spaudos, kiti negarsino savo darbų. Šiek tiek
žinių išliko policijos, žandarmerijos, teismų archyvuose. Prieš karą apie
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knygnešius buvo renkama medžiaga, parengta knyga „Knygnešys“. Spren
džiant pagal pirmąjį tomą, 11 žmonių žuvo (daugiausia per susidūrimus
su policija), 57 - suimti, 41 - ištremtas. Vaclovo Biržiškos skaičiavimu,
1889-1896 m. vien caro žandarai patraukė teismo atsakomybėn 273 as
menis. Savaime suprantama, tai neišsamūs duomenys, bet ir jie rodo
knygnešystės mastą.
Tad kokie gi buvo mūsų knygnešiai? Ne kartą norėta sumenkinti jų
vidinę nuostatą, laikyti juos tik pelno besivaikančiais kontrabandininkais.
Be abejo, pelnas šį tą reiškė: ne vienas, be knygų, nešdavo ir kontraban
dinių prūsiškų prekių. Tačiau vien dėl pelno nebūtų kilęs toks sąjūdis praturtėjimo troškimas per menkas kompensuoti rizikai ir pavojams, kra
tų ir suėmimų baimei. O kiek knygų atimta per kratas! Pagaliau nė vienas
iš knygnešystės turtų nesusikrovė.
Knygnešystei reikėjo drąsos, fizinės sveikatos, išradingumo, gebėjimo
pergudrauti žandarų pinkles, progai pasitaikius, net papirkti. Knygnešys
buvo pirmas spaudinio skaitytojas, savotiškas inteligentas, plataus akira
čio žmogus. įdomu, kad pirmas žinomas knygnešys - moteris - Karolina
Laniaučaitė. Keliskart ji buvo suimta, kalinta, o 1872 m. ištremta į Olo
neco guberniją neribotam laikui.
Draudžiamosios gadynės knygnešiai, šiaip knygų platintojai, tau
tiškos ir kitokios sąmonės žadintojai, - rašo P. Ruseckas, - dideleje
savo daugumoje buvo prasčiokai, bemoksliai, dažnokai net beraš
čiai. Tačiau buvo tai žmonės apsiskaitę arba šiaip saviškai susipra
tę; buvo tai savo rūšies liaudies šviesuomenė. Tie žmonės tada varė
beveik visą tautos atgijimo darbą: jie švietė savo dar nesusipratu
sius brolius, jie, lyg tie kurmiai, nuolatos besiknisdami, ardė rusų
statomus lietuviams dvasios vergovės rūmus, neleido įsikūnyti jų
užgaidoms; per juos reiškėsi atgyjanti mūsų tautos dvasia; jie prak
tiškame gyvenime stovėjo mūsų tautos priešakyje ir jos idealų vyk
dinime tų laikų prislėgtoje, nenormaliu gyvenimu gyvenančioje Lie
tuvoje dirbo inteligentų darbą, nes tikrųjų inteligentų dideliausiuo
se Lietuvos plotuose arba visai nebuvo, arba buvo tik kur ne kur po
vieną kitą išmėtytą ir, be to, budrios žandarų akies sekamų. Jie visi,
tie susipratę ūkininkai, bežemiai, įvairūs darbininkai, amatininkai,
smulkūs krautuvininkai ir t. t., uoliai, nenuilstamai, dideliu pasi
ryžimu vykdė tai, ką laikraščiuose, knygose išskaitydavo, ką ne
skaitlingi inteligentai šiokiu ar tokiu būdu sumanydavo, paskelb
davo, jiems kuriuo nors keliu įkvėpdavo! Jie ruošė, pureno dirvą
didelei, tų laikų akimis žiūrint, Lietuvos ateičiai (R Ruseckas. spaudos
draudimo gadynė. Kn.: Knygnešys. T. 1, p. 19).
Labai daug medžiagos knygnešiams pažinti duoda minėtas „Knygne
šio“ leidinys. Tai savotiška lietuvių spaudos platinimo istorija. Knygnešiai
mus stebina ryžtu, ištverme bei tikėjimu, kad juodoji gadynė neamžina.
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Kaip himnas
Peterburkan“:

tada

skambėjo

Antano

Baranausko

žodžiai

iš

jo

„Kelionės

Kad tu, gude, nesulauktum,
Ne taip, kaip tu nori,
Bus, kaip Dievas duos, ne tavo
Priesakai nedori.
Paprastas lietuvis jautė, kad išorinė priespauda - lietuviškų mokyklų,
lietuviško rašto uždraudimas (lietuviška spauda rusiškomis raidėmis buvo leidžiama,
netgi skatinama) netruks peraugti į vidinę, netruks pasiekti sielą ir protą,
todėl jai priešinosi visais įmanomais būdais.
Šiandien turime lietuviškas mokyklas, lietuviškas spaustuves, rodos,
nestokojame lietuviškų knygų. Bet ar turime tikrąją spaudos laisvę?
Oficialiai propaguojamas tautų nacionalinio suklestėjimo ir internacio
nalinės brolybės principas, vis platesnis rusų kalbos įsigalėjimas valdiš
kuose raštuose, viešajame gyvenime, moksliniuose darbuose (visos diser
tacijos turi būti rašomos rusų kalba), rusų kalbos valandų didinimas vidurinių
ir aukštųjų mokyklų programose, kai kurių dalykų dėstymas tik rusų
kalba, - ar visa tai nereiškia tų pačių tikslų, kaip nurodyta straipsnio
pradžioje cituotame protokole?.. Tai gali patvirtinti ir potvarkiai, oficia
lios (dažniau slaptos) instrukcijos, ministrų įsakymai, kaip, sakysime,
TSRS aukštojo ir specialiojo mokslo ministro V Jeliutino įsakymai Apie
tolesnį rusų kalbos mokymo ir dėstymo priemonių tobulinimą sąjunginė
se respublikose (1978 12 06 ir 1979 01 17), specialios konferencijos, kurių
nutarimai
prilygsta
įstatymams
ir
kuriose svarstoma,
kaip,
palengva
išstumiant nacionalines kalbas, labiau įtraukti rusų kalbą į viešąjį gy
venimą,
asmeninį
bendravimą,
kaip
skatinti
vadinamąjį
dvikalbiškumą
vaikų darželiuose, mokyklose ir šeimose (tokia konferencija šiemet gegužės
mėnesį įvyko Taškente).
Ir nacionalinėmis kalbomis leidžiamos knygos, laikraščiai prisigėrę va
dinamosios internacionalinės dvasios, rusų tautos ir kalbos meilės. Šian
dien rusinimas skverbiasi daug giliau, - ne tik į išorę, bet ir į žmogaus
vidų. Skverbiasi labai subtiliai, tiesiog nepastebimai, dėl to yra daug pa
vojingesnis, tarsi lėto veikimo nuodai. Anksčiau knygnešių gabenama lie
tuviška knyga skleidė šviesą, žadino tautinius jausmus, jautrumą skriau
dai, užsienyje galėjo veikti lietuviškos spaustuvės. Šiandien tokios gali
mybės neturime. Šiandien mūsų nepasiekia užsienio leidiniai, o kurie
pasiekia, dulka bibliotekų spec. fonduose, kaip ir daugelis prieš karą iš
leistų knygų. Todėl, prisimindamas ano meto juodąją gadynę, nejučiom
galvoji apie dvasinį alkį, laisvo žodžio alkį, jaučiamą kiekvieno, kuris dar
nepaskendo miesčioniškumo ir susitaikymo liūne. Ir nežinia, kada tą alkį
galėsime numalšinti. Tad svarbu, kad nuolatos jaustume jį, kaip savo
Tėvynės Lietuvos žaizdą.
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Diemedėlis [Angelina Mocevičiūtė]
KNYGNEŠIŲ LIETUVA
Lietuva,
Knygnešių Lietuva,
Ko tu liūdi,
Rūpintojėliu parimusi,
Prie viešojo kelio
Ko liūdi?..
Štai tavo moterys,
Štai tavo motinos Girtos motinos
Ir meilė jų girta.
Ar neišduos ji
Vaiko ašarų?
Ar neužgesins šeimos židinio?
Ar nesutryps tautos
Ir savo ateities?
Ir kas jas išteisint galės
Prieš istoriją?

TAUTOS DVASIOS MILŽINAI
VYDŪNAS
Oi Lietuva, kur tu, vargše, grimzti?
Kuomet išvysiu kylančią tave?
Kuomet prašvis vėl amžinoji saulė?
(Amžina ugnis)
Reta žmonijos - ne tik Lietuvos - kultūros istorijoje asmenybių, kurios
šviestų tokiu nesudrumstu dvasingumu, sielos kilnumu, kaip Vydūnas.
Vaižgantas rinko mūsų kaimo deimančiukus, įžvelgė juos vargų ir darbų
išvargintame Lietuvos kaimo žmoguje, o Vydūnas nuo kūrinių herojų pasau
lio nuvalė kasdienybės ir buities smulkmenas. Vydūno dramų herojus tautos kryžkelių gyventojas, nešantis savyje visą tėvynės likimo tragizmą.
Lietuva, amžiais kovojusi su vokiečiais, nepaliaujamai guli rašytojui ant
širdies - tai ir tolimas pagonybės saulėlydis (Amžina ugnis), ir ne per daug
nuo mūsų dienų nutolę Pirmojo pasaulinio karo įvykiai (Pasaulio gaisras), ir
istorinis tautos likimas (Prabočių šešėliai).
Lietuvos karinės jėgos per silpnos kovoti su galingais kaimynais, ta
čiau moraline stiprybe ir ištverme ji nenugalima. Tėvynės stiprumą Vydūnas
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suvokia kaip tautinio ir žmogiškojo orumo išsaugojimą, tradicijų išlaiky
mą. O tai pirmiausia - dvasinio tyrumo išsaugojimas. Lietuvių tautos
kova dėl savo valstybinės ir dvasinės nepriklausomybės negalėjo nebūti
dramatiška, bet būdama dramatiška (net tragiška) ji nėra beviltiška; net
skaudžiausio pralaimėjimo valandą dega vilties kibirkštėlė, nes dvasia
nesunaikinama.
Tautos dvasinio idealo, vidinio tyrumo idealo Vydūnas ieško moters
asmenybėje; ją jis laiko dvasinių ir moralinių vertybių saugotoja. Gražvy
da „Amžinoje ugnyje“ ir Magė „Pasaulio gaisre“ kaip tik ir įkūnija tą
idealą. Grožvyda žūva, gindama paskutinę Romuvos ugnies kibirkštėlę,
skelbdama, kad ji turi degti kiekvieno lietuvio širdyje kaip tautinio nenu
galimumo simbolis. Magė - tarsi kankinė už tautos moralinį tyrumą. Tik
nesudrumstas moralinis tyrumas pajėgus atsispirti prievartai ir pavergi
mui, tik jis teikia atgimimo viltį. Štai Magės žodžiai:
Mes, mergaitės, dabar atstovaujame visai tautai. Ji pradėjo jau
naujai gauties. Net jau kalbėta apie jos nepriklausomybę. O iš tik
rųjų tauta atsigauna tik iš motriškųjų. Jos turi būti kilnių siekimų,
skaisčių širdžių, malonios, doros. <...> Kokios mes būsime, tokios
bus naujos kartos. Turėtų būti dar kilnesnės, tauresnės. Tam tai
mes, mergaitės, tautos gyvenime. <...> Mes, motriškosios, esame
tautos širdis. Kokios mes, tokie ir vyrai, tokie bus ir mūsų vaikai.
O mes dabar pavojuje, ne mūsų gyvybė, bet dorovinis mūsų švaru
mas, mūsų skaistybė ir toliau pati kūno sveikata. Su nykstančia
motriškųjų skaistybe nyksta ir visa tauta...
Moralinis žmogaus tyrumas neatsiejamas nuo jo ryšio su Dievu, kaip
Kūrėju, kaip visa apimančia Meile. Paviršutiniškai sprendžiant iš dramų
galima manyti, kad Vydūnas yra lietuviškos pagonybės apologetas. Iš
tikrųjų jis gina ne pagonybę, kaip religiją, o pačios religijos tyrumą ir
taurumą. Religija tol gali tobulinti ir daryti šventesnį žmogų, kol ji tyra,
kol į ją neįsiskverbia žemiški, egoistiški tikslai.
Kaip Vydūnas vertino religiją (ir būtent - krikščioniškąją, didžiąją do
rintoją, žmogaus šventintoją), matyti iš jo straipsnio „Atsiminimai ir svars
tymai tikybos atžvilgiu“. Religiją Vydūnas laiko vieninteliu žmogaus didy
bę lemiančiu faktoriumi, kultūros pagrindu, apsauga nuo žalingų civiliza
cijos padarinių. Žmogus, norėdamas suvokti Dievą, pirmiausia turi paša
linti nuo širdies viską, kas trukdo pamatyti tikrąją esmę.
Tiktai tada galima numatyti Dievą esant savo esmėje, o esmę
Dievuje, kada išvengta visokių apsisvaiginimų. Kuris nesisaugoja
nuo visokių apsisvaiginimų, tojo skelbimai šventų žodžių tesilieka
tuščiais garsais. Nėra juose tūrio ir dvasinio skambesio.
Tokiu apsisvaiginimų šaltiniu Vydūnas laiko šiuolaikinę civilizaciją:
žmogus, kurdamas vis daugiau daiktų, kitaip tariant, materialinę kultūrą,
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tariasi esąs gamtos ir visatos viešpats, ima nebesuvokti, kad visa, kuo jis
naudojosi, tėra Kūrėjo duotos priemonės dvasiniam savęs bei pasaulio
tobulinimui, ir praranda tikrąjį ryšį su Dievu. Tuo tarpu, Vydūno žodžiais
tariant, tikyba buvo ir yra esmiškas visos žmonijos dvasinio gyvenimo
pažymys ir ypatumas.
Savo veikla žmogus įsijungia į aukščiausios Kūrybos vyksmą. Atviras,
nuskaidrintas, dvasingas žmogaus santykis su Dievu nušviečia žmogaus
darbus amžinojo Slėpinio atšvaitu. Ir atvirkščiai, kai ryšys su Dievu nu
trūksta, žmogus tarsi praranda savo dvasinį pagrindą. Gilusis bet kokios
žmogiškos kūrybos turinys slypi Dieve.
Atitinkamas turingėjimas aiškėja ir iš visokio vaizdavimo, iš meno
kūrinio. Kur menas nuklimpo, žmogaus sąmonei skendejant daik
tiškume, gana aiškiai matyti iš to, kas vadinama ekspresionizmu,
futurizmu, dadaizmu ir kt. Esmiškasis turingas menas tėra gali
mas, kada dieviškasis Kūrėjas pasireiškia žmogumi. Tokio meno
kūriniai yra tiesiog nušviesti, ir todėl jų grožė spindi. Ji įrodo, kad
pavidalas yra užplūstas didio tūrio, šviesaus sąmoningumo...
Žmogaus asmenybėje Vydūnas išskyrė dorovę, kurios pagrindų taip pat
ieškojo tikyboje:
Visai ypatiai reikšminga tikyba yra dorovei. Kad mokslas ir menas
grindžiasi šiek tiek ant likimo suteiktų gabumų, kada dorovė yra
kiekvienam žmogui jo žmoniškumu įdiegta. Žmoniškumo pradas
žmogaus asmenybėje, jo paskira, vadinta individualia, sąmonė yra
kūrybos pašaukta viešpatauti asmenybėje.
Žmogus tiek gali pažinti Dievą, kiek pats savo dvasia pajėgia pakilti,
kiek geba atsiverti kaip kūrinys Kūrėjui. O to atsivėrimo pagrindas malda ir meilė, kaip atsakas į Amžinąją Meilę. Vydūnas nuolat tai akcen
tuoja, iškeldamas krikščionybę kaip žmogaus tikrosios esmės ir paskirties
atskleidimą.
Neatsitiktinai Vydūnas tiek daug kalba apie religiją, laikydamas ją
pagrindine žmogaus esmės reiškimosi forma, - visa tai yra kilę iš jo
asmeninės patirties, gilių apmąstymų ir studijų. Jis pats gyveno taip,
kaip mokė:
Jo skelbtos mintys ir visa jo kūryba taip labai suaugę su jo paties
gyvenimu, kad sudaro vieną harmoningą visumą. Sunku rasti kitą
tautos sūnų, kuris taip glaudžiai susietų savo skelbiamas mintis su
savo gyvenimu ir būtų ryškiausiu jų įkūnytojų. Jo visas gyvenimas
buvo lyg viena malda Aukščiausiajam, lyg meilės himnas viskam, kas
gyva. Iš savo dvasios skaidrumo jis žvelgė į šio pasaulio kasdienišku
mą ir menkystę, į triukšmingumą ir melą, į vidaus pasaulio slėpinin
gumą su vienodu ramumu ir dvasios tilsmu, pasilikdamas dvasioje
nesukrėstas ir nenukreipiamas nuo gyvenimo tikslo - sąmoningėti ir
skaidrėti Aukščiausiajame (A. Krausas. Vydūnas - tautos žadintojas).
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Vydūnas - Vilius Storosta - gimė 1868 m. kovo 22 d. Jonaičiuose
(Šilutės r.), lietuvio protestantų pastoriaus šeimoje. Augo labai religingoje
atmosferoje, anksti pradėjo domėtis filosofija. Studijavo Pilkalnio ir Ra
gainės mokytojų seminarijose, Greisvaldo, Halės ir Leipcigo universitetuo
se. Mokytojavo Kintuose, vėliau - Tilžėje. Yra parašęs apie 70 veikalų,
nemaža jų yra filosofinio, pedagoginio, istorinio ir filologinio turinio tais raštais stengėsi atskleisti platesnius akiračius lietuvių tautai, žadinti
žmoniškumo ir kūrybos galias. Jo įsteigta Giedotojų draugija turėjo di
džiulę įtaką tuometinei Mažajai Lietuvai, kuriai grėsė nutautėjimas, susi
liejimas su vokiečių tauta. Vydūnas leido dainų rinkinius, skaitė daug
paskaitų, kurios darė didelį poveikį jaunimui. Gyvenimo pabaigoje jo lau
kė skaudūs smūgiai - brolio, žmonos mirtis. Pats jis buvo nuolat vokiečių
nacistų persekiojamas, uždarytas į kalėjimą, paskui skiriama ilgalaikė
policijos priežiūra, kol pagaliau pavyksta ištrūkti į Vakarus. Mirė 1953 m.
vasario 20 d. Detmolde (Vokietija).
A. Krausas rašo:
Nuo kalėjimo dienų iki išbėgimo į Vakarus, per šešerius metus,
Vydūnas gyveno vienuolio gyvenimą. Jis dienų dienas praleisdavo
vienas prie rašomojo stalo. Visi jo šalinosi, nes buvo uždrausta su
juo bendrauti. Porą kartų per savaitę susitikdavo žmogų nuėjęs į
krautuvę apsipirkti maisto produktų. Užsidaręs vienatvėje per die
nų dienas rašydavo, kurdavo. Protarpiais atsisėsdavo prie savo vie
nintelės draugės arfos, kurios stygos prabildavo skundo ir skausmo
akordais.
Ir sunkiausiomis aplinkybėmis Vydūno dvasia nepalūžo, o pakluso ge
ležinei valiai. Būdamas griežtas sau (nuo ankstyvos jaunystės vegetaras
ir abstinentas, praktikavęs griežtą gyvenimo būdą), jis buvo švelnus ir
geras kitiems:
Iš jo veido spindėjo šviesios, malonios, gilaus žvilgio akys. Ypač
kalbant nušvisdavo nepaprasta šviesa. <...> Nesu nė vieno kito
žmogaus užtikęs savo gyvenime, - rašo A. Krausas, - kuris su tokia
pat meile ir gailestingumu sutiktų tiek priešą, tiek savo bičiulį.
Vydūnas yra viena šviesiausių ir nuostabiausių asmenybių lietuvių
tautos ir žmonijos gyvenime.
Galima dar pridurti: tai buvo rašytojas, filosofas, kultūros veikėjas,
Žmogus, kuriam jo skelbiami principai ir jis pats buvo viena.
(Parengė Ramunė Palaukytė [Alė Počiulpaitė])
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* * *
Šiemet sukako 35 metai, kai vyskupas Vincentas Sladkevičius gavo kunigo
šventimus.
Jo Ekscelencija gimė 1920 m. rugpjūčio 20 d. Žaslių parapijoje;
1944 m. kovo 25 d. Kaune įšventintas kunigu;
1957 m. per Kalėdas Birštone konsekruotas vyskupu.
Šio Jubiliejaus proga „Rūpintojėlio“ skaitytojai atsiuntė vysk. Vincentui Sladkevi
čiui dedikuotą eilėraštį.

O DIEVE MANO
Glaudžiuosi prie Tavęs, o Dieve mano,
Nesenkančios Gyvenimo Versmės.
Kai siaučia audros, kai ramu ir gera,
Ir kai ateina negandų grėsmė Glaudžiuosi prie Tavęs, o Dieve mano!
Suklupęs sulinkstu prie Tavo kojų Leisk padėkot gyvenimu visu.
Už siųstą tiesą kovoje prieš melą,
Kad būtų žemėje visur šviesu - - Suklupęs sulinkstu prie Tavo kojų.
Glaudžiuosi prie Tavęs, o Dieve mano,
Visos esybės ilgesiu šviesiu...
Einu dėkodamas už duotą kelią,
Jame ne vienas - su Tavim kartu Kaip gera prie Tavęs, o Dieve mano!

Sakalas [kun. Aleksandras Markaltis SJ]
MANO ŠVENTOJI TAUTA
Dar ten toli toli, svetimoje šaly, daug liūdnų garsų apie tautos nuodė
mę, puolimą, stabmeldystę man širdį draskė, kad, prakeikę vaidilas ir
tėvų kapus, gieda giesmę klaikią.
Svarstyklės suklastotos, kunigaikščiai kyšiais papirkti, našlės byla teisme
neranda gynėjo, tautos duktė, sekdama paskui žaltvykslę, pasiklydo raistuo
se. Nebedaro teisybės kriviai ir krivaičiai, o neblaivių pokylių besaikėj praban
goj sutemo ir užšalo širdys tų, kurie turėjo kitus apšviesti ir sušildyt.
Tai kodėl gi nieks šventos Tautos nemato - naujo Izraelio, kur iš nuo
dėmės Egipto, iš nelaisvės namų per Dievo gailestingumo jūrą sausomis
kojomis išėjusi, ilgus metus per dykumą ištikimai keliauja į Žadėtą am
žiną Tėvynę, žemę, tekančią medumi ir pienu, maitinamą stebuklinga
mana iš dangaus ir su džiaugsmu geria vandenį iš Atpirkėjo septynių
šaltinių?
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Tai ji mane kaip motina sutiko ir ištiesė rankas į grįžtantį sūnelį,
amžinu kančios kraičiu nešiną Tobiją; ir aš mačiau jos veidą šviesų, tyrą,
gintariniais perlais ašarų sagstytą, kai meldės ji šventovėse Tėvynės.
O Tu, šventa, nesutepta ir neparduota, per šitiek metų priespaudos am
žinai lempelei nei šventovėse, nei širdyse užgest neleidusi, ir lyg vanduo
mažais upeliais per dykumą minios girtuoklių, šeimos židinio ardytojų ir
nuo doros saitų atsipalaidavusio jaunimo sunkiesi ir plauki vis į bažnyčią.
Apie kokią gyvenimo išmintį ir drausmę pasakoja Tavo tylūs žingsniai,
kuklus skoningas apdaras! Apie kokią Dievo meilę kalba ilgesiu spindin
čios Tavo akys ir skaistūs veidai nuo švento Dievo kalno leidžiantis!
Aš mačiau Tave, klūpančią Aušros Vartuose, Šiluvoj, Žemaičių Kalva
rijoj, kai alsavai bendros maldos smilkalu brangiausiu; ir klausiausi Tavo
galingos masinės giesmės, kur tiek harmonijos, tiek švelnios didybės aidi.
Šventa esi, visais Tu Sakramentais, įspaudusiais ženklą delne, veide ir
širdyje lyg Atpirkėjo atvaizdą, kad būtų jis Tavo tvirtybės ir simbolis, ir
žiedas, ir šaltinis.
Šventa esi senų ir naujų knygnešių ryžtu, meile ir pasiaukojimu gim
tajam žodžiui, gimtajai minčiai. Ir stebisi, ir gėrisi šiandien pasaulis tuo
retu meilės ir drąsos fenomenu; ir ta praeitimi tebepulsuoja Tavo narių
širdys, kilniųjų prosenelių kraujas, tvinksintis slapčiausiomis kūno ir sie
los gyslomis.
Šventa Tu vien tikėjimo, vilties ir meilės dabartim testiprinama, kai,
visko žemėje netekusi, širdimi danguj jau gyveni.
Šventa Tu savo ateitim, kur tyliai bręsta su viltimi ir motinos malda
ties lopšiu kūdikio nekalto, ir ties kryžiumi galulaukėje, palydint sūnų
tolimon gyvenimo kelionėn.
Šventa esi Tu net silpnybėmis, klaidomis ir nuopuoliais, nes kenti dėl
to ir atgailauji. Ir todėl tiek kartų virš Tavo galvos buvo pakelta išrišimą
duodanti ranka...
Visame pasauly ir istorijoj Tave tik vieną aš žinau, kuri ne su kitais,
bet su savim kovoji slapčiausiame širdies kampely. Niekur negirdėta, kad
savyje, o ne kitame kaltės kas nors ieškotų, kad kas save pasmerktų,
teistų ir nubaustų, užuot kankinęs kitą. Tokios kovos ir tokio teismo
žemėj niekad nematyta. Ir todėl šventa esi, Dievo Tauta, kurios kad ir
mažiausia pergalė širdy yra vertesnė už pasaulinių frontų žygius ir trium
fus, nes šie beregint dulkėmis pavirsta, o Tavo pergalės - amžiams lieka.
Šventa esi, mano Tauta, skaisčių ir Dievui pašvęstų mergelių širdies ir
išorės nevystančia puošmena, kai jos tyliais vestalių žingsniais prie am
žinų ir niekad neužgesinamų gyvybės ir gyvenimo aukurų tarnauja mal
dos, skaistybės ir gailestingumo kvapsniu...
Šventa Tu kankiniais, nevainikuotais Bažnyčios ir Tėvynės, kur iš visų
pasaulio pakraščių sugrįžta, ir tais, kurie jau niekad niekad nebegrįš. Jie
neša Tau kančios lobyno kraitį, iš kurio per amžius kartų kartos sems.
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Taip, Tu šventa, Tu išrinktoji Viešpaties Tauta, kad amžiais Jo kalva
rijas ir Jo agoniją kartotum. Nepaisant begėdiškiausio smurto, Tu esi tyra
ir nekalta, ištikima ir mylinti, vis graži ir kūnu, ir siela, kai aš matau Tave
suklupusią ir gintarinį Tavo veidą, apšviestą iš Dievo prieangių.
Pagaliau šventa esi, o mano Tauta, krikščioniškos mirties šešėliu, ku
ris iš tolo savo didžią rimtį, išmintį ir drausmę ant Tavo veido, žingsnio,
žygio meta, kai Tu eini maldos ir atgailos, didžios kantrybės keliu, kai Tu
savo vaikams Amžinąjį atilsį bažnyčioj giedi, nes brangi Viešpaties akyse
Jo teisiųjų mirtis pagal šventojo Pranciškaus „Saulės giesmę“:
Būk pašlovintas, Viešpatie, už mūsų sesę Mirtį,
kietą, rūsčią, niekam neišvengiamą.
Vargas tik tam, kas nuodėmėje miršta,
bet palaimintas, kurį ji randa Tavo valioj antros mirties jis neragaus per amžius.

MŪSŲ ŠVENTĖS
J. M-tis [Jonas Ambraziejus]
ŠVENČIŲ ESMĖ IR PAPROČIAI
Pas mus tebėra aktualus religinių švenčių (tiksliau - ne pačių švenčių,
bet jų vertinimo) ir tradicijų klausimas. Vyksta kova dėl religinių švenčių
ir tradicijų „nuosavybės teisių“. Tai pasakytina tiek apie didžiąsias šven
tes - Velykas, Kalėdas, Sekmines, tiek apie tradicijas, susijusias su reli
giniu kalendoriumi, - apie Vėlines, Užgavėnes, tiek apie žmogaus gyveni
mo įvykius, lydimus religinių apeigų, - vestuves, krikštynas, laidotuves.
Buvo laikas, kai visos šios šventės buvo atmetamos ištisai, su visa jų
atributika. Dabar padėtis kitokia: nebesitikima religinių švenčių ir tradi
cijų išgyvendinti tiesioginiu puolimu, tad stengiamasi jas „apvalyti“ ir,
suteikus naują, socialistinį turinį, panaudoti naujoje visuomenėje.
Šias pastangas mėginama pagrįsti teoriškai. Pasirodo daug įvairių dar
bų ir laikraščių straipsnių, nagrinėjančių Velykų, Kalėdų ir kt. kilmę, šven
timo papročius ir siekiančių įrodyti, jog tai ne krikščioniškos šventės. Bū
dingas šia prasme Pranės Dundulienės straipsnis: „Lietuvos saulės sugrį
žimo švenčių apeigos“, išspausdintas mokslo darbuose „Istorija. XI“. Autorės
teigimu, jos darbe bandoma nušviesti trumpiausios dienos ir saulės sugrį
žimo švenčių apeigas bei papročius, jų kilmę, reikšmę bei prasmę. Taip
apibrėžusi savo darbo tikslą, ji kalba apie Adventą, Kūčias, Kalėdas, Nau
juosius metus, Tris Karalius, t. y. šventes ir datas, kurios mūsų sąmonėje
savaime asocijuojasi su krikščionybe. Štai čia ir prasideda neaiškumai.
Pažiūrėkime, pavyzdžiui, kaip aiškinamos Kalėdos: Kalėdos yra prose
novinė agrarinė (?!) šventė. Jų pavadinimas žinomas daugeliui tautų
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(romėnams, graikams, slavams, albanams ir kt.). Toliau pateikiama kele
tas žodžio kalėdos kilmės aiškinimų. Pažymima, jog Romoje kalėdomis
buvo vadinama pirmoji mėnulio dekada. Po šių įžanginių aiškinimų pri
einama prie pačios šventės ir jos šventimo nagrinėjimo. Teigiama, jog
pas mus, kaip ir kitur, kalėdos prasidėdavo (?!) gruodžio 25-ą. Ta
diena buvo laikoma saulės bei augmenijos dievo gimimo diena.
Tokiu dievu egiptiečiai laikė Ozirį, babiloniečiai - Tumuzą, iranie
čiai - Mitrą ir t. t. Mitros kultas pirmaisiais mūsų eros amžiais
paplito Romos imperijoje. Jo gimimo diena buvo švenčiama labai
iškilmingai. Įsigalėjusi krikščionybė vietoj Mitros gimimo dienos
nuo III a. pradėjo švęsti Kristaus gimimo dieną. <...> Lietuvių
kalėdų apeigos turi daug bendro su kitų indoeuropiečių tautų ap
eigomis. Jose buriama, atliekami magiški veiksmai, dainos ir kt.,
susiję su būsimos vasaros derliumi. Šiose šventėse išliko archajiš
kiausių tikėjimo elementų (p. 207).
Kaip matome, autorė „nepastebi“ skirtumo tarp šventės papročių ir
pačios šventės. Ozirio, Tumuzo, Mitros, Kristaus gimimo dienų šventės,
lietuvių saulės sugrįžimo šventės - jai vis tos pačios kalėdos. Taip skirtin
gi reiškiniai sutapatinami pagal išorinį panašumą. Tokiu metodu vado
vaujantis, būtų galima įrodyti, kad Gegužės pirmoji iš tikrųjų yra Velykos,
nes abi šios šventės dar vadinamos pavasario šventėmis: Gegužės 1-ąją
vyksta eisenos su vėliavomis, žalumynais, gėlėmis, kas būdinga ir Vely
koms... Tačiau jei kas pamėgintų tokia tema rašyti „mokslinį“ darbą, būtų
palaikytas šarlatanu, nes teiginio absurdiškumas aiškus kiekvienam. Tai
dėl to, kad abi šios šventės gyvos. Jeigu, pavyzdžiui, Velykų niekas ne
švęstų, sutapatinimo absurdiškumą pastebėtų toli gražu ne kiekvienas.
Tuo tarpu dabar visiems aišku, kad šios šventės skiriasi savo esme: viena
pažymi darbininkų solidarumo dieną, pradėtą švęsti nuo Amerikos darbi
ninkų demonstracijos sušaudymo, o kita - Kristaus prisikėlimą.
Mitros ar kurio kito romėnų dievo gimimo dienos ne mažiau skiriasi
nuo Kalėdų, kaip Gegužės 1-oji nuo Velykų. Tai, kad krikščionybė absor
bavo daug pagoniškų švenčių papročių, jos esmės nepakeitė. Jeigu paly
ginsime Kalėdų šventimą Lietuvoje ir Afrikoje, matysime didelį išorinį
skirtumą, tačiau kiekvienam bus aišku, jog tai ta pati šventė. Visiškai
skirtingos esmės šventės išoriškai gali būti labai panašios, o ta pati šven
tė skirtingose tautose ir kultūrose gali ryškiai skirtis.
Tie svarstymai turi toli gražu ne vien teorinę reikšmę: tokio tipo teo
rijomis grindžiama praktinė komunistų partijos veikla religinių švenčių
atžvilgiu - šventės laikomos vienu iš pagrindinių „religinių atgyvenų“
ramsčių komunizmą kuriančioje visuomenėje. O pagrindiniu visų švenčių
ramsčiu laikomas jų suaugimas su liaudies papročiais ir tradicijomis. Ma
noma, jog tereikia iš „tamsybininkų“ atimti šį ramstį, ir katalikybė Lietu
voje sugriūsianti lyg kortų namelis.
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Iš šio požiūrio ir išplaukė daugiau nei prieš 15 metų pradėtas vajus
„apvalyti“ liaudies papročius ir tradicijas. Buvo pradėtos organizuoti
Pavasario, Žiemos šventės, Mirusiųjų pagerbimo diena ir kt. R Dundulie
nės tipo autoriai aiškino su Kalėdų, Velykų ir kitomis šventėmis susijusių
papročių pagonišką kilmę, o „veiksmo“ žmonės šiuos pagoniškos kilmės
papročius stengėsi atitraukti nuo krikščionybės ir pačius papročius pa
skelbti švente. Tačiau kuo toliau, tuo labiau net ir patiems organizato
riams darėsi aišku, jog visos tos šventės prasideda ir pasibaigia papras
čiausiu maskaradu, geriausiu atveju - neblogu festivaliu ar muge: tikro
mis šventėmis jos taip ir netapo. Kitaip ir negalėjo būti. Juk įvairiomis
apeigomis, žaidimais šventė pagerbiama, išaukštinama, bet jokiu būdu ne
sukuriama. Kitados pagonims visi šie, dabar „apvalomi“ ir „atgaivinami“,
papročiai patys savaime irgi nebuvo šventė: šventė buvo tai, kas juos
įprasmindavo. Persirenginėjimai, būrimai buvo atliekami ne dėl pramo
gos, bet todėl, kad visam tam buvo teikiama tam tikra prasmė. Saulės
grįžimas reiškė kur kas daugiau negu paprastą gamtos reiškinį.
Kiekviena šventė turi turėti pagrindą, susijusį su žmogaus dvasiniu gyve
nimu, t.y. šventę sudaro ne tik išorinės apeigos ir pramogos. Jos netgi nėra
būtinos. Vasario 16-oji - Lietuvos Nepriklausomybės diena - dabar Lietuvoje
nepažymima jokiomis oficialiomis ceremonijomis, tačiau dėl to ji nenustojo
buvusi švente: paprastas nuoširdus rankų paspaudimas tą dieną nepalygina
mai reikšmingesnis už išpūstą ir bedvasę dirbtinių švenčių butaforiją.
Pirmuoju naujosios tradicijos kūrimo politikos taikiniu tapo Vėlinės.
Anksčiau Mirusiųjų pagerbimo dienos nesutapdavo su Vėlinėmis, o dabar
jos rengiamos tą pačią dieną. Kapinėse įtaisomi garsiakalbiai, o gyvento
jams išsiuntinėjami pranešimai (?!), raginantys sutvarkyti artimųjų kapus
ir kviečiantys numatytą dieną juos aplankyti. Taigi panaudojama ne tik
atributika (kapų tvarkymas, kolektyvinis lankymas, žvakučių deginimas),
bet ir tradicinė data.
Tai, kad mirusius vienu kartu pagerbia skirtingų pažiūrų žmonės, ga
lima būtų vertinti teigiamai. Kas blogo, pavyzdžiui, kad kapinėse tą dieną
įrengiami garsiakalbiai? Juk iš jų sklinda tinkama muzika, o į lėkštus
eilėraščius, raginančius prisiminti tuos, kurie žuvo, kad mes gyventume,
ir į garsiakalbių girgždesį galima nekreipti dėmesio. Tik ar ne per daug
mes linkę nekreipti dėmesio? Juk tie mirusiųjų pagerbimo renginiai - tai
ne kažkas naujo. Tai tęsinys tos pačios politikos, kuri Katedrą pavertė
paveikslų galerija, Šv. Kazimiero bažnyčią - ateizmo muziejumi, daugelį
kitų bažnyčių - sandėliais, kino teatrais, šokių salėmis...
Žuvusiems ir mirusiems reikalinga pagarba, ir daugelyje pasaulio šalių
jie pagerbiami bendrai. Kaip sakoma - mirtis visus sulygina. Pavyzdžiui,
JAV vienodai pagerbiami žuvę pilietiniame kare, nepriklausomai nuo to,
kurioje pusėje jie kovojo. Netgi Ispanijoje pastatytas didžiulis memorialas
žuvusiems abiejose barikadą pusėse.
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Deja, mirusiųjų pagerbimo dienos pas mus organizuojamos ne tam.
Principas - mirtis visus sulygina - čia negalioja. Per garsiakalbius daug
kalbama apie žuvusius už tarybų valdžią, tačiau nieko nekalbama apie
tuos šimtus tūkstančių, kurių kaulai išmėtyti Sibiro platybėse.
Galimas daiktas, tokiu pat principu ateityje bus stengiamasi „perauk
lėti“ ir kitas datas. 1973 m. „Tiesoje“ buvo išspausdintas A. Griciaus
straipsnis, kuriame jis gana sentimentaliai prisimena savo vaikystės Ka
lėdas bei Velykas, netiesiogiai pasisakydamas už jų šventimą, žinoma, be
religinio turinio. Jo mintys įdomios ne tik kaip galimo oficialaus požiūrio
pasikeitimo simptomas, bet ir kaip didelės mūsų visuomenės dalies pažiū
rų iliustracija. A. Gricius, aprašinėdamas Kalėdų, Velykų sukeltas emoci
jas, atrodo, visai nuoširdžiai nepastebi tų emocijų šaltinio - krikščioniš
kos pasaulėjautos. Jis nesuvokia, kad naudojasi šaltiniu, kurio egzistavi
mą neigia. Žmonės, laikantys save netikinčiais, bet jaučiantys būtinybę
sėsti prie Kūčių stalo ne tik tam, kad gardžiai pavalgytų, tebėra krikščio
nybės įtakoje. Žinoma, tokia padėtis negali tęstis be galo, iš kartos į
kartą. Tai kryžkelė: bus arba sugrįžta prie ištakų, arba visiškai nuklysta
į materializmo liūną.
Kaip minėjau, mėginimai sukurti šventes, ignoruojant tradicines datas,
patyrė visišką krachą. Tai privertė naujų tradicijų kūrėjus pasukti kitu
keliu, kuris galų gale turėtų juos atvesti ir prie didžiųjų švenčių. Prade
dama nuo „smulkmės“ - tradicijų, glaudžiai susijusių su religiniu kalen
doriumi, bet mažai arba visai nesusijusių su bažnytinėmis apeigomis.
Viena iš tokių tradicijų - Užgavėnės. Štai kaip „Kultūros barų“ 1971 m.
balandžio mėn. numeryje aprašoma Užgavėnės Plateliuose:
Senosios žemaičių pamėgtos užgavėnes plateliškių pastangomis įgau
na vis naujų, meniškesnių spalvų ir tampa Žiemos palydų švente,
turinčia prasmingų ir etnografinių atspalvių. Šventės organizato
riai - moksleiviai, kultūros darbuotojai ir kolūkiečiai, darbininkai ir
tarnautojai.
Kaip matyti iš nuotraukų ir aprašymų, plateliškiai daug padirbėjo, reng
dami šią šventę. Ir, be abejo, tik gerų norų vedami - siekdami palaikyti senus
lietuviškus papročius, neleisti jiems žūti su mirštančia, jų nuomone, religija.
Daug kas rūpinasi lietuvių papročių bei tradicijų likimu, žinoma, skir
tingais tikslais. Vieni siekia „apvalyti“ ir perkelti į naują epochą senuo
sius papročius, norėdami sustiprinti lietuvybę, o kitų tikslas - sugriauti
krikščioniškąją pasaulėžiūrą, išstumti jos įtaką iš liaudies tradicijų. Tiek
vieni, tiek kiti tikisi perimti papročius iš krikščionybės taip, kaip pastaroji
kadaise esą perėmusi juos iš pagonybės. Jie daro čia esminę klaidą. Toji
klaida - pernelyg didelės reikšmės skyrimas formos dalykams. Juk
krikščionybė nugalėjo ir įsigalėjo ne todėl, kad sumaniai pasinau
dojo pagonybės atributais, bet todėl, kad jos esmė buvo pranašesnė
už pagoniškų religijų.
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Tad norint krikščioniškas tradicijas „išvaduoti“ iš krikščionybės, reikia
parodyti jei ne geresnį, tai bent lygiavertį kelią. Tokio kelio nėra.
Teigimas, kad pagrindinis religijos ramstis socializmo sąlygomis yra
jos švenčių, meno, muzikos, apeigų efektingumas bei natūralus žmonių
prisirišimas prie senų tradicijų, yra klaidingas. Kol žmogus tikrai tiki, jis
visada švęs Velykas, o ne „margučių dieną“, Kalėdas, o ne „šeimos šven
tę“, tuoksis ir vaikus krikštys bažnyčioje, nors civilinės apeigos taptų
daug kartų iškilmingesnės už bažnytines.
Naujos šventės bei tradicijos gali paveikti nebent tik nominalius „krikš
čionis“, kuriuos su religija sieja vien tradicijos ir papročiai. Jiems tai galbūt
iš tikrųjų palengvina perėjimą prie naujų pažiūrų bei tradicijų sistemos. O
tų, kurie nesirengia kapituliuoti, nedomina ir kapituliacijos sąlygos.

POEZIJOS HORIZONTAI
BERNARDO BRAZDŽIONIO LYRIKA
Dvasiniame chaose, kuris šiandien gaubia kultūrą, meną ir žmogų,
ypatinga gaida skamba Bernardo Brazdžionio poezija. Šiandien, kai po
ezija vis labiau grimzta į intymias egocentrines sferas, racionalių formų
ir sąskambių ekvilibristiką, paviršutinio originalumo ieškojimą, kai ji vis
labiau tampa saviraiškos priemone, Brazdžionio eilės, kaip visada, kalba
apie žmogų - žemės keleivį, gėrio ir blogio dramą jo sieloje. Poetas bene
pirmasis lietuvių lyrikoje iškėlė žmogų iki kosminės didybės, suvokęs jį
kaip nemirštamą žemės valdovą. Eilėraštis „Per pasaulį keliauja žmo
gus“ yra tarsi kertinis akmuo pažinti visai poeto kūrybai, jis skamba lyg
himnas.
Brazdžionis žvelgia į žmogų istorijos perspektyvoje kaip į amžiną, ne
mirtingą būtybę:
Baltas baltas, kaip vyšnios viršūnė,
žydro veido, kaip žydras dangus,
kaip vėlė, kaip vėlė nemarūnė
per pasaulį keliauja žmogus.
Šis posmas pasikartodamas akompanuoja visam pakiliam eilėraščio
skambesiui, kuris pagrįstas praeinamumo ir amžinumo kontrastu:
Miršta tautos, vergai, viešpatijos,
imperatoriai miršta seni,
miršta žiedas balčiausios lelijos,
tik tu vienas per amžius eini.
Bernardo Brazdžionio žmogus neša ne tik šią Dievo jam suteiktą didy
bę, savo darbų, savo paskirties didybę, bet ir asmeninę kančią, Tėvynės
skausmą, visos žmonijos nedalią. Šia prasme Brazdžionio žmogus -
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žmonijos žmogus, stiprus, nors dramatiškas, kartais net tragiškas, bet
visada gaivinamas amžinosios vilties. Jis stovi žemėje, bet jo žvilgsnis
krypsta j dangų. Šitame žmoguje, nuo kurio nuvalytos smulkmenos, bui
ties apnašos, susiduria trapumas mirties akivaizdoje, tragiška žmogiškojo
likimo nuojauta ir didingumas amžinybės spindesy. Žmogaus širdis tarsi
kryžkelė, kurioje susikerta dangaus ir pasaulio keliai, žmogiškos prigim
ties tragizmas ir idealo troškimas. Brazdžionio eilėraštis beveik visada
prasideda toje kryžkelėje ir toliau plėtojamas atskleidžia žmogaus drama
tizmo esmę ir niuansus, jis visada skamba optimistiškai, yra kupinas
didelės vilties, o tos vilties pagrindas - Dievas. Žmogus, kaip atskira
asmenybė, kaip Žemės gyventojas - trapus ir laikinas, bet kaip Dievo
sukurtoji dvasinė būtybė - amžinas ir nesunaikinamas.
Poeto dramatizmas kyla iš jo atviro įsipareigojimo krikščioniškai reli
gijai ir humanistinėms idėjoms. Daugelis Brazdžionio eilėraščių skamba
kaip malda, kaip dramatiškas šiuolaikinio žmogaus dialogas, apmąstant
žmonijos ir Tėvynės likimą, tačiau kad ir koks dramatiškas tas dialogas
būtų, jis visada pagrįstas žmogaus pasitikėjimu Dievu ir kiekvienos kan
čios įprasminimu Jame.
Atskleisdamas Dievo ir žmogaus santykį Bernardas Brazdžionis pakyla
iki filosofinių būties apmąstymų, o tėvynė ir žmogus jo eilėraščiuose skam
ba švelniau, intymiau. Tačiau ir čia poetas lyrinio herojaus nenugramzdi
na į intymius išgyvenimus, gamtos grožio meditacijas. Brazdžionis kalba
visų mirusių, žuvusių, kentėjusių ir kenčiančių vardu, jo žmogus susilieja
su pavergtos Lietuvos likimu ir atliepia jausmus tų, kurie nepalūžo ir
nesusitaikė.
Savo patriotiniais eilėraščiais jis tarsi pratęsia Donelaičio, Baranausko,
Vienažindžio ir kitų lyriką. Kaip ir anie poetai, Brazdžionis skelbia Dievo
visagalybę, medituoja apie žmogų bei visos žmonijos kelius. Medituoja
religiškai susitelkęs. Elegiškai skamba teisybės bei teisingumo ilgesys,
laisvės šauksmas ir karšta malda, sujungta su tėvynės Lietuvos ir jos
žmonių meile.
Bernardas Brazdžionis - lyg kunigaikščių laikų vaidila - šlovina, rau
da ir žadina. Jo poezija tarsi varpas, kuris pakelia širdį, besiilginčią kil
nesnio, prasmingesnio gyvenimo, guodžia sielą, išlaikiusią meilę Dievui,
ištikimybę Tėvynei, pagarbą žmogui.
Čia pateikiami eilėraščiai - tik lašelis gausios ir brandžios poeto lyri
kos; gal juose skaitytojas ras savo minčių, troškimų ir ilgesio atgarsį.
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DANGAUS PAGUODA
Aš tikiu - dangaus paguoda
Raudančion žmogaus širdin ateis
Po šaltuoju gruodžio gruodu
Ir po vasaros vidurnakčio skliautais.
Aš tikiu ne kaukių baliaus diplomatų,
Ne valdovų šio pasaulio parašais Aš tikiu sunkiųjų metų
Dievo žodžiais - pranašais.
Aš tikiu - ne veltui vargo žemėj plūsta
Skausmas rykšte ugnine Aš tikiu dangaus galybių siųsta
Sielai kenčiančiai išganymo žinia.
Ir ji bus balta, kaip Užgimimo snaigė
Vidury mirties žiemos,
Ir ji bus Prisikėlimo varpas tam, kurs taigoj
Meilės maldoje rymos.
Ir ji bus karšta pietų padangės saulė,
Ir sutirps joje kaip vaškas vergo pančių geležis,
Ir po nuodėme numirusiam pasauly
Dievo dienos žemiškais žiedais pražys.
(Iš rinkinio Šiaurės pašvaistė)

ŠIAURĖS PAŠVAISTĖ
Lietuva - mano Šiaurės pašvaistė
Ir gėlė sidabrinių rytų,
Kas krauju tavo veidą nulaistė
Ir ko raudi prie kryžkelės tu?
Ak, raudočiau ir aš apkabinęs
Tavo kojas gimtoj pakelėj,
Kad iš tavo padangės lininės
Kristų džiaugsmo dienos spinduliai.
Kad sugrįžęs ant Nemuno kranto,
Iš tremtinio kelionės liūdnos,
Glausčiau, tartum relikviją šventą,
Radęs slenkstį namų pelenuos.
Ak, norėčiau raudoti iš džiaugsmo
Ir pajust, kad po kojom esi,
Lietuva, žemės žodi švenčiausias,
Lietuva, žemės laimė šviesi!
(Iš rinkinio Šiaurės pašvaistė)
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LIETUVOS MOTINA
Po baltu nuometu baltos lelijos veidas,
Praeis pavasaris, o veidas vis žydės,
Ir, kaip palaukėse aukštų pagojų aidas,
Liūliuos melodija jos mylinčios širdies.
Ji tėvą knygnešį, ji sūnų savanorį,
Ji savo sielvartą ilgai minės maldoj
Ir baudžiauninkės duoną sunkią, juodą, gorią
Regės iš rugio želmens kas ruduo.
Po baltu nuometu, ant vario vartų pasirėmus,
Tenai dukrelę ji lauku lydės,
Kaip margus stuomenis, išmargins plaukus šaltos žiemos,
Ir ant pečių likimas naštą varganą uždės.
Ir eis legendose, iš lūpų eis į lūpas
Varpstelio pasaka - gyvenimo dalia,
Našlystės vargo liesis gilios upės,
Ir džiaugsmo pirmgimis negrįš, sukilėlių sušaudytas šile.
Po baltu nuometu ji amžiais vaidilutė,
Šventam tautos ugniakure kūrenas vardas jos,
Aušrinė rytmetį rasom palaisto žalią rūtą,
Ir budi įsčiose gyva gyvybė Lietuvos.
Skausmų kalvariją išbridus sopulingą,
Dienų pakluonėje kojas sutinusias nusiaus Čia Tavo lūkesčių gana, čia tavo klevo lingė,
O žemės Motina, dievotnaša dangaus.
(Iš rinkinio Ženklai ir stebuklai)

AR TU SU TAIS
Ar tu verkei su tais, kur žemėj verkė
Ne duonos... - laisvės, saulės ir žiedų?..
Diena, kaip kūdikis, pailsus užsimerkė,
Ir liko šalta, juoda juoda ir gūdu.
Ar tu ėjai su tais, kur žemėj ėjo.
Kaip kryžių, naštą svetimųjų nešdami?..
Po kryžium puolė girios ir laukai žalieji,
Kad jus pagirdytų apyaušrio versmė...
Ar tu su tais, kur tėviškę išdavę,
Ir motiną, ir seseris išduos
Ir bėgs bailiam būry, kaip pasiklydę avys,
Be skausmo ašaros ir be gyvų akių veiduos?..
Ar tu su tais, kur praeitį prakeikę,
Namus prakeikia ir kapus tėvų,
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Klaikiam sapne pabudę gieda giesmę klaikią
Stabam naujų dienų dievų? —
Ar tu su tais?.. Bet kam, bet kam aš klausiu.
Neatsakyk. Tylėk. Neverk. Ir nesiskųsk.
Tik toj naktyj, tik šitoj pūgoj pasiučiausioj
Išauš rytojus vėl kaip ašara vaiskus...
(Iš rinkinio Šaukiu aš tautą)

LIETUVIŠKAM ŽODŽIUI
O, mūs šventas lietuviškas žodi,
Ilgą naktį vergijoj kalėjęs,
Ne kaip vergas šiandien pasirodyk,
Bet kaip laisvas pavasario vėjas.
Be tavęs daugel kryžkeliuos krito,
Tau skambėt mūs padangę apgynę...
Nesulaukė jie tekančio ryto,
Bet sulauks Lietuva, jų tėvynė!
Jei tavęs nebekausto sugriuvę
Skaudūs pančiai ir grotos nutolę,
Šauk, vadink tu kiekvieną lietuvį,
Šauk kovon nemarion, ne prieš brolį, Šauk į žygį prieš svetimą jungą,
Iš kapų kviesk pakilti vaidilą, Apie skaudų likimą ir sunkų
Užmirštųjų dienų teprabyla.
Tepabunda krūtinės užmigę,
Tepradės mūsų širdys vėl plakti,
Ir, išėję į vieškelių žygį,
Šviesiu rytu paversim tą naktį!
Piemenėlio dainoj iš pagojų
Ir iš staklių seselės trinyčiuos,
Ir pilkosios žemelės artojų
Maldose tu aidėk iš bažnyčios,
O, mūs šventas lietuviškas žodi,
Kaip ramunė mūs žemėj pražydęs,
Iš gimtųjų viensėdžių ir sodžių
Tu skambėk stebuklingas ir didis!
[Parengė ses. Ada Urbonaitė]
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Vanduolė [Loreta Užemeckaitė]

VAIKYSTĖ
Vaikystė - mėlynų upelių džiaugsmas,
suskambęs tūkstančiais garsų.
Kažkur be galo artimai
mus kviečia šauksmas
dar nepalikt vaikų vilčių ir pasakų šviesių,
dar sugrąžint žaislus į mažą menę,
ilgėtis vaikiškai tiesių minčių...
Ir sudūžta į pievą žaislai,
švelnios rankos lyg sapnas palieka.
Jau iš pasakų grįžta vaikai
ir senus mano daiktus paliečia.
Išėjau. Jau seniai išėjau.
Ir naujai prisipildė man dienos.
Tik dabar - tik dabar nežinau,
kodėl vaikiškos akys taip mielos.
Vieną kartą sudūžta žaislai, mes į tolimą kelią pakylam,
kad būt leista sugrįžt amžinai
pas Tave per kapų tamsią tylą.

KRIKŠČIONYBĖS IŠUGDYTOS MOTERYS
NOBELIO PREMIJA- MOTINAI TERESEI
Šių metų Nobelio premija už taikos stiprinimą tarp tautų paskirta
Kalkutos Motinai Teresei. Šią kuklią ir tylią vienuolę gerbia visas pasaulis
už jos gerumo bei gailestingumo darbus, už krikščioniškos meilės aktus.
Viename savo interviu Motina Teresė yra pasakiusi:
Mes raidiškai priimame Kristaus žodžius, kurie skelbia, jog svar
biausioji žmogaus pareiga - tarnauti artimui ir visus savo darbus
nuspalvinti artimo meilės šviesa. Apie Dievą kalbama darbais. To
dėl mūsų seserys (šiuo metu jų yra apie 1800) stengiasi kalbėti
apie Dievą gailestingumo ir meilės kalba. Visos mūsų dienos valan
dos yra skirtos vargstantiems, apleistiems, nelaimingiems. Meilė
vargšams - tai mūsų įžadas, ir mes jį vykdome su visišku pasiau
kojimu ir begaline meile. Mes norėtume būti gyvasis Dievo gailestin
gumo įrodymas. Norėtume, kad kenčiantieji mumyse pajustų dieviš
kąjį gerumą, atlaidumą, supratimą ir meilę. Norėtume, kad visas
pasaulis matytų tą gerumą mūsų šypsenoje, mūsų žvilgsnyje, mūsų
gestuose.
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Pateikiame keletą biografijos faktų. Motina Teresė - Agnes Gončia
Bojaksiu (Agnes Gonzha Bojaxhiu) gimė 1910 m. Makedonijoje, albanų
katalikų šeimoje. 1928 m. įstoja į Loreto Marijos seserų kongregaciją ir
išvyksta į Indiją. 20 metų ji dėsto geografiją Švč. Marijos koledže Kal
kutoje. 1948 m. atidaro mokyklą vargšų vaikams. 1950 m. popiežius
Pijus XII aprobuoja Teresės įkurtą seserų kongregaciją. Kongregacijos
tikslas - rūpintis ir globoti nelaimingiausius ir skurdžiausius. Tai pa
mestinukai, raupsuotieji, badaujantieji. 1954 m. ji įsteigia Kalkutoje
Mirštančiųjų namus, į kuriuos priimami beviltiškiausi ligoniai, kitaip
tariant, mirštantieji. 1963 m. įsteigia Gailestingumo brolių kongregaciją
Kiderpore (šiuo metu yra daugiau kaip 300 broliukų). 1965 m. įsteigia Gailes
tingosios Meilės misionierių seserų kongregaciją, kuri įsikuria Venesu
eloje ir Kokorote. 1968 m. atidaro namus Tabore (Tanzanijoje) ir Romoje.
Apleisti ir išmesti vaikai sunešami į namus, kuriuos Motina Teresė yra
įrengusi didžiulėmis pastangomis. Ji atidaro vaistinėles vargšams. Kas
met apie 50 000 žmonių veltui aprūpinami medikamentais. Įkuriama
stotis slaugyti raupsuotiesiems. Motina Teresė išgelbėjo per 33 000 gy
vybių.
Valdžios organai stebi ir ima remti jos darbus. Indijos ir Europos lab
daringos draugijos siunčia pinigų. Tačiau didžiausią lėšų dalį suneša pri
vatūs aukotojai. Daugybė žmonių jungiasi prie Motinos Teresės didžiosios
veiklos, o ji pati vaikšto Kalkutos miesto baisaus skurdo niūriomis gatvė
mis (popiežiaus Pauliaus VI padovanotu baltu automobiliu ji nė karto
nevažiavo - pardavė jį už 30 000 dolerių, kuriuos skyrė vargšams), renka
ligonius iš gatvių, vaikus iš lūšnyno.
Su Motina Terese eina būrys Gailestingumo misionierių. Motinos Tere
sės įsteigtoji vienuolija Gailestingosios Meilės misionierės vien tik Indijoje
turi 81 mokyklą, 300 ligoninių ir apie 65 pagalbos įstaigas.
Kalkutos Motina Teresė buvo apdovanota Balzano premija už huma
niškumo, taikos ir broliškumo skleidimą tarp tautų. Ji - septintoji, ga
vusi šią premiją nuo jos įsteigimo 1956 m. (Balzano premija gavo vardą nuo
italų dienraščio Correre della Sera leidyklos direktoriaus.) Dotacija - 500 000 Švei
carų frankų. Tarp gavusių šią premiją - popiežius Jonas XXIII. Be to, ji
apdovanota Popiežiaus fono XXIII premija (1971), Neru premija (1972) ir
Templtono premija už tikybos ugdymą (1973). 1979 m. jai skiriama No
belio premija. Ją skiriant Motinos Teresės kandidatūrai buvo vieningai
pritarta (tuo tarpu dėl ankstesniųjų metų laureatų - Begino, Sadato, Kisindžerio ir kitų
yra buvę prieštaravimų ir nepasitenkinimo).
Priimdama premiją Motina Teresė pasakė, kad visus pinigus skirs
vargšams, statys namus raupsuotiesiems. Ji atsisakė iškilmingo pobū
vio, kad galėtų jam skirtas lėšas (6000 dolerių) atiduoti vargšams. Be to,
Švedijoje ir Norvegijoje buvo surinkta 70 000 dolerių ir tie pinigai įteikti
Motinai Teresei.
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Nobelio premija buvo įteikta pamaldų metu. Motina Teresė
kad tos premijos paskyrimas liudija, jog pasaulis domisi ir
vargšais.

kalbėjo,
rūpinasi

[Parengė X.]

SPAUDOS APŽVALGA
Laukys [kun. Jonas Lauriūnas SJ]
ATEISTINĖS PROPAGANDOS VINGIAI
„Moksleivyje“ (1979. Nr. 7) išspausdintas L. Mykolaičio straipsnis „Vin
giai kosmose“ yra tipiškas pavyzdys, kaip ateistai iškraipo istorinius fak
tus, sušaržuoja Bažnyčios dokumentus ir nutyli tuos nesenos ir senesnės
praeities faktus, kurie nedaro garbės ateizmo apologetams. Kokius istori
nius faktus iškraipė L. Mykolaitis? Jis teigia, kad Koperniko, Galilėjaus
laikais Katalikų Bažnyčia buvusi visagalė ir todėl neieškojusi mokslo ir
religijos giminystės.
Tais laikais, iškilus protestantizmui, Katalikų Bažnyčia jau nebebu
vo vienintelė šeimininkė Europoje. Be to, jau nuo pirmųjų amžių Baž
nyčia buvo mokslo ir kultūros skleidėja. Ateistų peikiami scholastikai
daug dėmesio skyrė gamtos mokslo ir teologijos sintezei. O Koperniko,
Galilėjaus laikais Bažnyčia, popiežiai ypač globojo mokslą, meną, kul
tūrą.
Galilėjaus istoriją L. Mykolaitis apibūdina pora sakinių: Galileo Ga
lilėjus sukonstravo teleskopą ir pirmasis parodė žmonėms Mėnulio kra
terius. Po to jis buvo inkvizicijos kalinamas kalejime, kol apako, neteko
jėgų ir parpuolęs ant kelių viešai išsižadėjo Koperniko tiesos. Vadinasi,
Galilėjus buvęs pasmerktas dėl Mėnulio kraterių atradimo... O iš tiesų jis
buvo pasmerktas už tai, kad savaip aiškino kai kurias Šventojo Rašto
vietas. Be to, tiek bylos metu, tiek po pasmerkimo Galilėjus nebuvo
kalinamas, o tik laikomas namų arešte. J. Markso „Bažnyčios istorijos
vadovėlyje“ (8, p. 656) skaitome:
Kai Galilėjus, 1632 m. išleisdamas dialogus apie pasaulio siste
mą, sulaužė savo pažadą, jis vėl buvo pakviestas į Kongregaciją,
bet su juo buvo elgiamasi labai mandagiai, proceso metu jis buvo
tik namų arešte, o ne kalėjime. <.. > Kai buvo pasmerktas kalėti
kaip „linkęs į ereziją", popiežius tuojau pat pakeitė kalėjimą na
mų areštu, kuris, deja, tęsėsi iki pat mirties. Jam buvo palikta
laisvė susirašinėti su draugais ir tęsti mokslinius tyrimus, tik
lankymasis pas jį buvo šiek tiek suvaržytas. Galilėjus, aklas, ži
lagalvis senelis, mirė 1642 m. savo dvare prie Florencijos, visiškai
susitaikęs su Bažnyčia.
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Iki mirties gaudavo popiežiaus pensiją - 1000 dukatų. Mirties valandą
gavo ir popiežiaus palaiminimą. Palaidotas garsiojoje Florencijos Šv. Kryžiaus
bažnyčioje.
Neteisingas L. Mykolaičio teiginys, kad Bažnyčia, įtraukdama į indek
są Koperniko, Galilėjaus ir Keplerio raštus, stengėsi palaidoti užmarštyje
šių mokslininkų mintis, atradimus, kad ji norėjusi iš genijų atimti laimę
turėti savo mokinių ir pasekėjų. Bažnyčia, 1616 m. įtraukusi į indeksą
Koperniko knygas, jau 1620 m. leido studijuoti Koperniko sistemą kaip
hipotezę (8). Koperniko knygos 1757 m. išbrauktos iš indekso. Tuo laiku
Koperniko sistema jau dėstoma bažnytiniuose universitetuose (pvz., Vil
niaus). Būdinga vieno Galilėjaus teisėjo - Belarmino mintis: Jei ateityje šis
tvirtinimas būtų svariai įrodytas, tada Bažnyčiai tektų Šventąjį Raštą
[Joz 10] suprasti metaforiškai (1). Panašiai 1651 m. yra pasakęs vyskupas
ir teologas Karamuelis (1, p. 188).
Netiesa, jog tik maždaug prieš 20 metų kai kurie aukšti Vatikano parei
gūnai ėmė viešai pripažinti, kad galbūt vertėtų peržiūrėti Galilėjaus bylą, nes
visi mąstantys žmonės - tikintys ir netikintys - laiko jį buvus teisų... Ypač
jei tą teisumą suprasime kaip Koperniko pažiūrų teisingumą. Daug anksčiau
negu prieš 20 metų įvairūs teologijos vadovėliai pripažįsta, kad šia prasme
nuosprendis nebuvo teisingas. J. Pohle „Dogmatikos vadovėlyje“ rašoma:
Šventosios Oficijos kongregacijos sprendimai, net jei jie bendrąja forma
popiežiaus patvirtinti, negali būti laikomi neklaidingais ex cathedra
sprendimais, kaip tai liudija nuosprendis Galilėjaus byloje (p. 265).
Pranciškaus Bučio „Teologijos enciklopedijos kurse“ skaitome: Kardi
nolai, iš kurių buvo susidaręs teismas, pasmerkusis Galilėjaus pažiūras,
be abejo, suklydo. <...> Popiežius nebuvo pasirašęs ant ištarmės, pa
smerkusios Galilėjų, tat reiškia, kad dar buvo likusi viena instancija tame
ginče. 1932 m. Friburge išleistame „Teologijos ir Bažnyčios leksikone“
rašoma: Kongregacija tuo padarė apgailėtiną klaidą.
Svarstant klaidingą sprendimą Galilėjaus byloje, reiktų atsiminti:
1) Ptolemėjo sistema buvo Aristotelio priimta, jos laikėsi Bažnyčios
atstovai, iki XVII a. pabaigos ją teisinga pripažino net tokie auto
ritetai, kaip astronomas Tychas Brahė. Koperniko sistema buvo lai
koma išpuoliu prieš labai vertinamą Aristotelio filosofiją, kurios
šalininkai labiausiai reikalavo pasmerkti Galilėjų.
2) Tuo metu buvo beveik vieninga nuomonė, kad Koperniko sis
tema nesuderinama su Šventuoju Raštu. Bent su raidišku aiškini
mu ji neabejotinai susikerta. Tuo metu protestantai taip laisvai
elgėsi su Šventuoju Raštu, kad Bažnyčios vadovybė jautė pareigą
kovoti su visu tuo, kas skatino savivalę jį aiškinant.
3)
Įrodymai, kuriuos pateikė Galilėjus proceso metu gindamas
Koperniko sistemą, kaip pripažino jis pats ir kaip teigia bylos aktus
išstudijavęs astronomas Andželo Sekis, nebuvo pakankami (1, p. 675).
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Tarybinis mokslininkas V Ginzburgas rašo:
Grynai praktiniu požiūriu iki Tycho Brahės (1546-1601) ir Keplerio
(1571-1630) darbų Koperniko sistemos pranašumai nebuvo nei pa
kankamai įtikinantys, nei efektyvūs astronominių reiškinių išank
stinio numatymo prasme. O tai buvo viena iš priežasčių, kodėl taip
iš lėto ir taip sunkiai įsigalėjo Koperniko sistema (2).
Būtų galima prisiminti Džordaną Bruną, kurį ateistai laiko didžiu gam
tos mokslininku. Iš tiesų jis buvo tik keistokas filosofas, domėjęsis astro
nomija, skelbęs, kad kitose planetose yra protingų būtybių. Etikos srityje
propagavo labai abejotinos vertės pažiūras. Jį išgarsino ne jo kūryba, bet
mirtis.
Ką L. Mykolaitis nutyli? Jis nutyli, kad antibažnytiškai nusiteikę Pran
cūzijos revoliucionieriai žudė mokslininkus ir poetus, pavyzdžiui, garsų
chemiką Lavuazjerą, poetą Šenjerą ir daug kitų (7).
L. Mykolaitis nutyli ir daug „inkvizicinių“ procesų, įvykusių mokslinio
ateizmo šalyje, kurie pasmerkė naujausias ir pažangiausias mokslo šakas.
Joms buvo prisegamas terminas lženauka (pseudomokslas). Daugiausia
kliuvo genetikai. Puolimas prieš ją, pradėtas 1938 m., apogėjų pasiekė
1948 m., kai Visasąjunginės žemės ūkio mokslų akademijos sesijoje buvo
uždrausti bet kokie šios srities tyrinėjimai. Šioje sesijoje materialistinis
Mičiurino mokslas visiškai nugalėjo Veismano-Morgano idealistines teori
jas. Mokslinė diskusija biologijos klausimais vyko partijai vadovaujant.
Draugo Stalino vedamosios idėjos čia suvaidino lemiamą vaidmenį, atvėrė
naujas plačias perspektyvas moksliniam ir praktiniam darbui (iš 31-ųjų
Spalio revoliucijos metinių minėjimo V. Molotovo pranešimo).
Šiai sesijai ir šiam „triumfui“ buvo rengtasi visus 10 metų. Surengta
daugybė „inkvizicinių" procesų; daug mokslininkų, sėkmingai dirbusių
vienuolio augustino Gregoro Johano Mendelio pradėtąjį darbą, buvo įkalin
ti ir žuvo, kiti - atleisti iš darbo. 1938-1948 metai daugeliui jų buvo
lemtingi. Žymiausia auka buvo akademikas, genetikos tyrinėtojas Nikola
jus Vavilovas, buvęs Visasąjunginės žemės ūkio mokslų akademijos pre
zidentas, daugelio užsienio mokslų akademijų narys. T. Lysenkos išstum
tas iš visų postų, 1940 m. buvo suimtas ir 1942 m. mirė lageryje, būda
mas 55 metų. Ką reiktų sakyti apie tarybinio ateizmo nusikaltimus moks
lui palyginus jo bylą, jo kalinimus su Galilėjum? Negalima užmiršti Ga
lilėjaus proceso, bet dar labiau negalima užmiršti ir daug skaudesnius
padarinius turėjusių mūsų laikų procesų prieš mokslininkus genetikus.
Panašus likimas ištiko ir pačią moderniausią mokslo šaką - kiberne
tiką. 1955 m. išleistas rusiškas „Filosofijos žodynas“ neranda jai gerų
žodžių. Tik vėliau jai buvo pripažintas mokslo vardas. Kibernetika Tarybų
Sąjungoje turėjo ir kankinių (pavyzdžiui, stačiatikių kunigas P. Florenskis, 1943 m.
žuvęs lageryje).
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Kaip nesuderinamos su marksizmu buvo labai puolamos ir bendroji
reliatyvumo teorija, kvantinė mechanika. Garsus tarybinis fizikas S. Fri
šas savo atsiminimuose apie akademiką Vladimirą Foką rašo:
Turbūt mažai kas atsimena, kad tais laikais pas aukštojo mokslo
ministrą S. Kąftanovą buvo sušaukti du pasitarimai ideologiniais
šiuolaikinės fizikos klausimais, <..> Pirmas išdrįsęs ginti šiuolai
kinę fiziką buvo V. A. Fokas. Po jo išdrįso pasisakyti ir keletas kitų
pasitarimo dalyvių. Ir tada S. Kąftanovas pasakė: „Mes būtume
barbarai, jei atmestume reliatyvumo teoriją ir kvantinę mechaniką;
mūsų uždavinys ne ją atmesti, bet ją išpainioti iš idealistinio ap
valkalo, į kurį ją įvilko filosofuojantys Vakarų fizikai“ (3).
Bet šių teorijų „išpainiojimas“ buvo ne mažiau dramatiškas. 1952 m.
rudenį filosofas marksistas Naumas Ickovičius laikraštyje „Sovetskaja Lit
va“ išspausdino labai piktą straipsnį, kuriame šiuolaikinės fizikos Lietu
voje pradininko prof. Adolfo Jucio pažiūros traktuojamos kaip keliaklups
čiavimas prieš Vakarus, prieš Kopenhagos (t. y. Nilso Boro, Vernerio Heizenbergo
ir kt.) kvantinės mechanikos mokyklą. Buvo laukiama labai liūdnų šio
straipsnio padarinių. Išgelbėjo tik Stalino mirtis.
Šiandien giriamasi, kad marksizmas paremtas mokslu. Bet negalima
užmiršti Lenino žodžių apie gamtos mokslų atstovų filosofines pažiūras
ir marksistinę filosofiją:
Kai kalbama apie filosofiją, tai negalima tikėti nė vienu vieninteliu
žodžiu nė vieno iš tų profesorių, davusių vertingiausių darbų che
mijos, istorijos, fizikos srityse (5, p. 280).
Kaip po to drįstama piktintis, kad kažkas bandė teologijoje (net ne
filosofijoje) nesutikti su astronomo nuomone?! Džordaną Bruną, kuris
geriausiu atveju galėtų būti laikomas tik mokslininku filosofu, ateistai
aukština kaip mokslo kankinį. Mes galėtume suminėti daugybę moksli
ninkų filosofų, mūsų valstybėje nukentėjusių ir žuvusių dėl savo filoso
finių idėjų mūsų laikais (prof. R Dovydaitis, L. Karsavinas ir kt.). Florencijoje į
vieną Šv. Kryžiaus bažnyčios koplyčią buvo perkelti Galilėjaus palaikai ir
pastatytas sarkofagas su užrašu:
Galileo Galilėjus, didysis geometrijos, astronomijos, filosofijos at
naujintojas - jo laikais jam lygių nėra.
Tai padaryta su Šventosios Oficijos kongregacijos žinia (4). O kaip
atrodo akademiko N. Vavilovo kapas? Niekas net nežino, kur jis yra...
Tokios mintys bei išvados kyla perskaičius L. Mykolaičio straipsnį. Ir
tai nėra unikumas. Neseniai (1979 11 15) „Valstiečių laikraštyje“ pasirodė
menotyrininko V Ulozos straipsnis „Menas ir religija“. Ir čia tie patys
iškraipymai ir nutylėjimai.
Skaitome: Popiežiaus Grigaliaus I nurodymu buvo sudeginta garsioji
Aleksandrijos biblioteka. Kaip tai galėtų būti, jei biblioteka sudegė 391 m.,
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o Grigalius I gimė 540 metais?.. Kas iš tikrųjų sudegino šią vadinamąją
Skorpiono biblioteką? Aleksandrijos patriarchas Teofilius. Vienas katalikų
leidinys rašo, kad patriarchas laikėsi ne visai krikščioniškų principų, pasi
rodė fanatiškai netolerantiškas pagonių atžvilgiu (6). Matome: neslepiama.
V. Uloza rašo: Bažnyčia neprotestavo, kad hitlerininkai degino laužuo
se mūsų laikų pažangių rašytojų kūrinius. Autoriui reiktų pasiskaityti
garsiojo fiziko Alberto Einšteino atsiminimus, kur rašoma, kad jis tikėję
sis, jog spauda šauks prieš Hitlerio piktadarystes. Deja, ji greitai buvo
nutildyta. Jis tikėjęsis, kad mokslo šventovės - universitetai - gins laisvę
ir tiesą. Deja, ir tie greitai nutilo. Tik Bažnyčia, kuriai didelių simpatijų jis
niekada nejautė, vienintelė kėlė balsą prieš smurtą ir melą.
V
Uloza nutyli knygų naikinimą Lietuvoje mūsų laikais... Kas išvežė
pokario metais Kauno kunigų seminarijos biblioteką į Petrašiūnų popie
riaus fabriką? Kas naikino ir naikina knygas kratų metu areštuotųjų bu
tuose? Kas 1979 m. neleido pasirodyti Vilniaus universiteto rektoriaus
Kojalavičiaus „Lietuvos istorijai“, parašytai prieš 300 metų? Kas išėmė iš
apyvartos Tomo Venclovos ir kitų autorių knygas, kuriose nėra nė vieno
antitarybinio žodžio? Ar šiandien lietuvis gali laisvai skaityti užsienyje
leistas nemarksistines knygas ir laikraščius? Ar mūsiškė „spaudos laisvė“
nėra hitleriškos „laisvės“ kopija?..
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Aušra Marija Jurašienė
AR IŠSIMIKLINOT BŪTI PRISPAUSTI?
„Rūpintojėlį“ pasiekė tokio pavadinimo JAV lietuvių spaudos publikacija. Tai keletas
interviu su užsienio lietuvių menininkais bei meno žinovais. Čia aptariama dabartinių
lietuvių menininkų (daugiausia dailininkų ir literatų) laisvės problema. Impulsą šiems
interviu davė laikraštyje „The New York Times“ korespondento įspūdžiai iš 1977 m.
susitikimo su lietuviais dailininkais ir „Lituanus" (1977. Nr. 4) pasirodęs R. Šilbajorio
straipsnis. Šia tema kalba T Venclova, R. Viesulas, B. Vaškelis, A. M. Jurašienė,
J. Jurašas, R Lapė, A. Landsbergis, V Vizgirda. Čia pateikiame A. M. Jurašienės straipsnį.

Šiandien daugeliui pripažintų dailininkų, poetų, rašytojų, kompozito
rių užtenka tos kūrybinės laisvės, kurią jie turi. Tiek, kiek jie pasiekė jos
sunkių vidinių apsiribojimų ir refleksų padedami. Išmokti tos aukštosios
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dvasinio prisitaikymo matematikos (kad ir vilkas būtų sotus, ir avis svei
ka) nėra lengva. Ir ne kiekvienam duota. Bet, kartą jos išmokę, sutramdę
savo laisvamaniškus polėkius ir donkichotiškus siekius, menininkai pasi
junta savame ir saugiame vandenyje. Negana to - visiška laisvė išmuštų
iš vėžių, išblokštų juos lyg į atvirą jūrą, atimtų tas ribas, kurios jiems
padeda savotiškai orientuotis - rodo, kur veržtis, ko siekti. Galų gale kuo prisidengti. Jei kūrybiškas žmogus visą gyvenimą bėga, sakytum, per
kliūčių ruožą, noras peršokti kliūtį tampa kūrybiniu impulsu (kol pavarg
stama), o vidinė cenzūra, kai prie jos priprantama, pasidaro viena iš
atrankos priemonių pačiame kūrybiniame procese. <...>
Sakoma, žmogus prie visko pripranta. Net prie tarybų valdžios (juo
labiau inteligentas). Čia ir yra visa problema. Pripranta - ir fiziškai išlie
ka, įgyja kiek imuniteto, atsparumo, sukaupia tokią patirtį, kurios vaka
riečiai net nesapnuoja. Bet priprasdamas, jis iš lėto įsileidžia į savo sąmo
nę totalitarinės sistemos nešamą sukalkėjimą, ima mąstyti jos kategori
jomis ir sąvokomis. Žaisdamas su sistema, išlošia šansus savo asmenybei
pasireikšti (o tai labai būtina kūrybiškam žmogui). Bet nejučiomis praran
da valios laisvę, deformuoja moralinių vertybių matą, net žodžių seman
tiką (ką reiškia mūsų šalyje žodžiai: tiesa, pažanga, ištikimybė, draugys
tė, principingumas, savikritika ir t.t., - tai virtę partinės leksikos nuosa
vybe). Balansuodamas dvilypėje dvasinėje savijautoje, žmogus darosi vis
išradingesnis, teisindamas savo didėjantį prisitaikymą, išrasdamas prag
matiškos filosofijos žodyną, į kurį įeina ir kilnios misijos, pasiaukojimo
pavadinimai.
Mūsų mažai tautai prisitaikymo ir išlikimo klausimas yra ir sudėtin
gesnis, ir opesnis, negu didelei tautai: kad nebūtų nutautinta „didžiojo
brolio“ glėbyje. Kurdami oficialią kultūrą, mūsų menininkai kuria lietuviš
ką kultūrą (kitas klausimas, kad ji daugiau ar mažiau yra tarybinio mo
delio kultūra). Kiekvienas vertesnis paveikslas, eilėraštis, muzikos kūri
nys, užpildęs totalitarinio vakuumo dalelę, teikia lietuviams pasididžiavi
mo ir lyg atitolina nutautėjimo grėsmę. <...> Todėl mūsų kūrybinės in
teligentijos pastangos ir patosas yra - kuo greičiau pasireikšti, užimti kuo
daugiau vietų oficialios kultūros hierarchijoje, priimant reikiamą prisitai
kymo laipsnį kaip būtinybę. Šitas siekis yra davęs gražių rezultatų, o
daugeliui menininkų yra tapęs tautine misija.
Bet totalitarinėje sistemoje nieko nėra pasiekiama veltui. Ir tautinė
misija turi savo vilkduobes. Kai tautinis užsiangažavimas suabsoliutina
mas, jis savaime ima artėti prie totalitarinio mentaliteto ir tolsta nuo
demokratinio galvojimo. Iškėlę nerašytą tautinį devizą, mūsų kultūrinin
kai paverčia jį pagrindiniu etikos ir prasmės parametru. Kalbėdami tautos
vardu, jie ima formuoti valdžios ramiai toleruojamą visuomeninę opiniją,
kuri savo ruožtu balansuoja individo kūrybines pastangas, kreipia jį į
bendrą tėkmę, nurodo, kas tautai reikalinga, naudinga ar žalinga, ir netgi
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persergi nuo išsišokimų, protestų ar konfrontacijos su sistema. Kitaip
sakant, atmeta kitokios kultūros ar pilietinės pozicijos alternatyvą ir vis
labiau susilieja su oficialiąja linija.
Šį įsakmiai tautinį visuomenės sluoksnį paprastai sudaro ne patys
oficialiausi mūsų kultūros atstovai (nors ir jie linkę vadovautis tautiniais
interesais), bet tam tikras tarpinis jau brandų amžių pasiekusių meninin
kų ir kultūros žmonių sluoksnis, kuris neva išreiškia neoficialų patrioti
zmą. Įdomu, kad tie menininkai, jaunystėje patys drumstę vandenį, mė
ginę laužyti nustatytus rėmus, kai tik įgyja dozę oficialaus pripažinimo,
iš karto užima „blaivaus proto“ poziciją ir darosi netolerantiški kitaip
mąstantiems, kritiškesnio intelekto žmonėms. Mažoje, uždaroje visuome
nėje - kokia yra lietuvių visuomenė - kiekviena tendencija tampa ryškes
nė ir daugiau lemianti. Todėl ir šita griežtai tautiškoji kryptis ima diktuoti
savas žaidimo taisykles ir dar labiau susiaurina kitoniško kultūrinio pa
sireiškimo erdvę.
Antra, norėdami išlaikyti padorumą, kiek įmanoma apsaugoti savo
sąžinę nuo atvirų kompromisų ir kartu dirbti tautos labui oficialiai leis
tose ribose, mūsų menininkai nueina į profesinio darbo izoliaciją, atsiri
bodami ne tik nuo politikos, bet ir nuo visuomenės esminių problemų. Jie
tarsi apsigaubia meninių interesų gaubtu ir atsiriboja nuo tautos, jos
egzistencijos pagrindinių klausimų. Su tauta juos sieja tik meninė tradi
cija (dar kaimo prisiminimai, peizažo spalvos). Jie nenori girdėti apie tau
tai daromas neteisybes, žaizdas, neramias visuomenės nuotaikas ar lū
kesčius, apie dvasinės laisvės ir žmogiškojo orumo ilgesį. <...>
Šiandien mūsų patriotiški kultūrininkai lengva širdimi gali pasmerkti
bet kokį atvirą pasipriešinimą melui, protesto pareiškimą, išsižadėti savų
politinių kalinių, disidentų ar vadinamųjų „atskalūnų“ motyvuodami, kad
visa tai gali pakenkti mūsų kultūrai. Inteligentijos sąmonėje net ir tylus
pasipriešinimas atrodo beprasmiškas. Taip menininkų izoliacija dar la
biau padidina tautos susiskaldymą, o kultūrinė inteligentija tampa nepa
tikimiausia visuomenės dalis, į kurią nesikreips persekiojamas žmogus,
neįduos jai į rankas savo likimo ar istorijos metraščio.
Taip ir auga vakuume tarybinės lietuviškos kultūros hibridas, tolda
mas nuo savo kamieno, netekdamas daugelio gyvų spalvų, aštresnių briau
nų, dvasinio gyvenimo dimensijų ir laisvės skonio. O tauta priversta so
tintis susiaurintais masteliais, pati savo jėgomis turi stengtis išlaikyti
moralinių vertybių skalę ir sveiką sielą. Tokia padėtis irgi yra klastingo
režimo padarinys, bet jo nė nemėginama kvestionuoti.
Šiame Gordijaus mazge ir gimsta mūsų menas, vystosi lietuviška kul
tūra, kartais kaip keistas augalas totalitarinėje dykumoje pražysdama ne
tikėtais žiedais.
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BAŽNYČIA LIETUVOJE IR PASAULYJE
Žygis į Kryžių kalną. Eucharistijos bičiuliai švenčia savo dešimtmetį.
Šių metų liepos 22 d. Meškuičiuose buvo surengtas žygis į Kryžių kalną,
kur dalyvavo per 600 žmonių. Po Šv. Mišių Meškuičių bažnyčioje maldi
ninkų minia patraukė į Kryžių kalną, esantį už 8 km nuo Meškuičių.
Minios priešakyje su kryžiumi ant pečių basas ėjo kunigas Algimantas
Mocius, už jo buvo nešamas koplytstulpis, kuriame įrašyta:
Garbė Eucharistiniam Jėzui, 1979 E. B. 10 m.
Ant kalno, kur ilsisi Lietuvos sukilėliai, savanoriai, partizanai, to kal
no, kuris yra tapęs tarsi mūsų tautos kančių simboliu ir paminklu, tą
dieną buvo pastatyta naujų kryžių.
Rastas Jono Krikštytojo kapas. Kaip pranešė Egipto laikraštis „Al
Achram“, rastas karstas, kuriame yra Jono Krikštytojo palaikai. Karstas
rastas Vadi Natroune (prie kelio Kairas-Aleksandrija) po bažnyčios mūru.
Pasak laikraščio pranešimo, Jono Krikštytojo palaikai V a. pabaigoje
dėl persekiojimų Palestinos krikščionių buvę pargabenti į Aleksandriją.
Valdant kalifui El Hakem Beamr Allah XI a. palaikai pervežti į Vadi Nat
rouno vienuolyną. Laikraštis „Al Achram“ išspausdino ir tos epochos rank
raščio faksimilę, kur rašoma apie Jono Krikštytojo palaikų perkėlimą į
Vadi Natrouną gruodžio 12 d. (tos srities vienuolyne iki šios dienos tebešvenčiama
gruodžio 12-oji - Šventojo palaikų perkėlimo diena).
* * *
Gegužės mėn. popiežius Jonas Paulius II paskelbė 15 naujų kardinolų.
Vienas kardinolas paskirtas in pectore (t. y. širdyje) ir jo vardo niekas,
išskyrus popiežių, nežino. Spėjama, kad gali būti lietuvis.
Vatikano premjeru paskirtas kardinolas Agostinas Kazarolis, valstybės
sekretoriaus pirmuoju pavaduotoju - vysk. Audrys Juozas Bačkis, Lietuvos
diplomato Stasio Antano Bačkio sūnus, gimęs 1937 m. A. J. Bačkis dirbo
svarstant taikos, nusiginklavimo ir tarptautinių organizacijų problemas.
* * *
Spalio 6 d. popiežių Joną Paulių II priėmė Amerikos prezidentas Džeim
sas Karteris. Tai pirmas toks įvykis Katalikų Bažnyčios istorijoje. Vašing
tonas buvo paskutinis iš šešių miestų JAV šiaurės rytuose, kurį popiežius
aplankė savaitę trukusioje savo kelionėje.
* * *
Frankfurto knygų mugė šiemet pirmą kartą neturi rašytojo, kuris pir
mautų savo raštų populiarumu. Užtat yra žmogus, į kurį atkreiptas daugelio
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rašytojų dėmesys. Tai popiežius Jonas Paulius II. Apie jį parašyta beveik 100
knygų. Tai knygos apie popiežiaus keliones, pareiškimus, raštus.
* * *
Patriarchas Pimenas pranešė,
pirmą kartą atidarytos naujos
necke, Novgorodo eparchijoje.
įregistruotas parapijas, bet kartu
dėl sumažėjusio tikinčiųjų skaičiaus.

kad Tarybų Sąjungoje po daugelio metų
stačiatikių cerkvės Vladivostoke, Novokuz
Patriarchas suminėjo ir septynias naujai
nurodė, kad gali tekti sumažinti parapijų
* * *

Paskutiniu metu baptistams leista atidaryti naujų maldos
džia leido įvežti 25 000 egz. Šventojo Rašto ir 5000 egz. jo komentarų.

namų.

Val

* * *
Iš 10,5 milijono Vengrijos gyventojų kas antras suaugęs pasisakė esąs
tikintis. Ir tai po dešimčių metų ateistinės propagandos ir pastangų per
auklėti! Net du trečdaliai jaunavedžių, kurie negavo jokio religinio auklė
jimo, krikštija savo vaikus, 40% pasiryžę bažnytiškai tuoktis; apie 30%
suaugusiųjų reguliariai lanko bažnyčią sekmadieniais.
Vienuolė - universiteto rektorė. Etiopijos šiaurėje yra Asmaros uni
versitetas. Šiemet jo rektore buvo išrinkta 42 metų vienuolė Ana Marija
Gariolo. Ji studijavo Romoje, o nuo 1965 m. šiame universitete dirbo
docente. Šią aukštąją mokyklą 1958 m. įsteigė Kombonio vienuolės, o
vėliau (1979 m.) perėmė valstybė.
Misionieriai gamina filmus. Steilio misionieriai Brazilijoje įkūrė filmų
gaminimo draugiją „Verbo Filmes“ ir Santo Amaro mieste atidarė kino
studiją. Į programą įeina 16 mm juostos, skirtos katekizacijai, suaugusių
jų švietimui, pašaukimų ugdymui ir visuomeninės Bažnyčios veiklos at
spindėjimui Brazilijoje. Tai nauja evangelizacijos forma. Jau pagaminta
keletas filmų televizijai.
Abortas - nusikaltimas. 1979 m. įvykęs Rytų Afrikos vyskupų susi
rinkimas Malavyje paskelbė pareiškimą „Vaikas Rytų Afrikoje“, kuriame
deklaruojama: Kas nužudo kūdikį, tas kada nors su juo dar susitiks. Visi,
kas atsakingi už jo mirtį, įskaitant ir valstybę, kuri leidžia tokius žudy
mus, paneigia pagrindinę žmogaus teisę: teisę gyventi. Jie už savo nusi
kaltimą atsakys prieš Dievą.
[Informaciją pateikė kan. Stanislovas Kiškis]

